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ffer memleket 
kendi derdine 

düştü 
~nya iktıaat konf eranıı bir 
JQ·· .:;a girdi. Bu çıkmaz içinden 
~ t mahiyette bir netice çık -
tii •na imkan yoktur. Daha ilk 

1~d.enheri anlatılan bu hakikat 
d ddı bütün çıplaklığı ile meydan
~ 11', Onun için Londrada topla -

~ muhtelif memleket diplomat -
'konferansı kendi haline hıra 
'k ı>erde arkasına çekiliyorlar . 

~i kendi memleketlerinin ih -
' larına göre siyasi ve iktısadi 
'-t Linezonlar yapmıya çalışıyor-

• 

't/A...' noktai nazardan öyle görü· 
~~~ki Londrada en ziyade siya· 
..:_e .İ~ısadi faaliyette bulunan 

~aı Rus hariciye komiseri 
J~ ,

0

bof yoldaıtır. Çünkü Litvinof 
S· tiltere hariciye nazırı Sir Con 

~il ile müzakereye giriıerek 
~üddet evvel bazı İngiliz mü· 
~ illerinin hapis ve mahkUmiye
~ lııeaelesinden dolayı iki memle -
. _,asında hasıl olan mühim ger 

tiııHii izale etmiıtir:. Bu hususta 
~e.dilen itilaf üzerine Moskova 
~ti mahküm ve mahpus olan 
'tlltilı~ mühendisi Makdonald ve 
~'l'lıton'u serbest bıraktığı gibi 
ı.. ·:ltere hükumeti de Rusyadan 
~ltereye etY• ithali memnuiyeti
~oyan kararını kaldırmııtır . 
b"ucıan t>aşka gcae Lttvinot 

lh.... ;Ya komtu olan memleketler 

-:~lıaslarmın Londrada bulun
~~ndan istifade ederek müte -

~liı devletin tarifi hakkında mü· 
tic· ereye giritmiı ve Türkiye Ha -

._ 'h: Vekili Tevfik Rüştü Bey baş 
to.ı lnduğu halde Lehistan, Es · 
~-, Letonya, Finlandiya, Ro -

~ )a murahhasları ile bu yolda 
lı ltı.ukavele imza ebniştir. 

lit\ \l nıukavelenin imzası Rus ha
\f )e komiseri için siyasi bir mu -
~ f-.I<ıyet olduğu kadar muka -

~e imza koymut olan murah • 
~ 'rın mensup oldukları mem • 
--~er için de tayam takdir bir 

\;
1
Perverlik alametidir. Bu iti -

' nıukavelenin imzası Avru· 
~bütün fark mıntakalarında 
~ zaman kararnn siyaset u -
\, nı birdenbire aydınlatmış -

t..~ilhak'k ·· · d 1 ,. ~f· ı a mutecavız ev et ın 
~ llıeıelesi Cenevre silahları a-

~ il konferansında bir müddet 
~ uzun münakaşaları mucip 
'~tu. Fakat bu tarif üzerinde 
' lerin ittifak edememesi em

'-: komitesinin müzakerelerini 
\a) bırakmıth. Bu defa Rus ha -
~ komiserinin tetebbüsü ile 

s.;:da. imza edilen mukavele· 
\;l ede biribirleriyle çatıtan 
~~ için güzel bir itilaf misali 
~~ 1t oluyor. 
~)'et (mütecavizin) tarifi 
~ daki mukaveleye Roman -d' d~ imza koymuş olması bil-
'-': l'f dtkkat edilecek bir nokta -
~'lrrlardadır ki Rusya ile Ro 

' ~tasında ademi tecavüz '-.. ''l'ltza edilmek üzere ge -
'-,. ~n müzakereler cere • 

1tti. Fakat bu müzakereler 

Mehmet Asım 
Devamı ikinci Sayılada 
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Heyetimiz ır-Ko~f er~;; ... I F rans~; .. f ~:~~kilf°~dünya 
Moskovadan ay- Ehemmiyetini 

rıldı, geliyor kaybetti işlerinden bahsediyor 
Hüseyin Ragıp Bey de 

ayni trenle hareket etti 
Moskova, 9 (A.A.) - Türk 

sanayi heyeti Türkiyeye dönmek 

Londra konferansı artık siyasi e
hemmiyetini kaybetti. Onun için 
Londraya toplanmıf olan başlı -
ca diplomatlar ;yavaş yavaş da· 
ğılmağa başlamıtlardu:. Bu ara
da Hariciye Vekilimiz Tevfik 
Rüştü Beyle lktısat Vekili Celal 
Beyin de Londratlan ayrıldığı ve 
Parise gittikleri malumdur. An
laşıldığına göre Celal Bey Fran
sa ile aramızda aktedilecek yeni 
ticaret mukavelesinin intacı i· 
çin bir müddet Pariste kalacak
tır. 

F ransanın başka devletlerle 
sebeti ve kendi işleri 

Paris, 9 (A.A.) - Havas ajan
sından bildiriliyor: 

M. Dal radikal sosyalist -
lerin Van e verdikleri bir zi-
yafette bir utuk söylemiş, hü -
kumetin mali eserinden bahsetmiş 
bu sayede hazinenin düzeldiğini 
ve F ransanın mali vaziyetine olan 
itimadın arttığını kaydetmiş ve 
demiştir ki: 

•• muna-

Hariciye \"ekili Tl•dlk Rllştli Bey lse 

üzere hareket et
tiler. Büyük elçi 
Hüseyin Ragıp 

Bey de mezunen 
ayni trenle hare
ket eti. Gerek 
elçi ve gerek mu
rahhas heyet 8.. 
zası istasyonda 
hariciye ve ağır 
ve hafif sanayi 
ko miser lik leri 

\'lyana tıırlklylc (Roma) ya gidecek, ora- - Frangı müdafaaya milli pa-
Hllseylll Ragıp B. da ttaıya bafvcklll l\I. ııusollnl ne temas rayı korumağa karar vermit olan 
müeaaisleri tarafından teşyi e - ettikten ıtonra Anlmraya dönecektir. Fran hükumet teşrinievelde toplanacak 
dildiler. Sefaret müsteşarı Meh - sa matbuatı TUrklye ne ı•'rnnııa arasında olan parlamentoyu, halkın sela • 
met Ali Bey maslahatgüzarlık va- eski an'ancv ldostlutun lhy-.. lehinde nr.ı- 1 IA • • meli için lazım o an ma ı vazıyetı 
zifesini yapacaktır. rlyat yapılmasının bu ınraya tesac1uı et -

ml'ııi ı•arls scyuhııtlnln en ıyı netla-Jer ve- son bir kalkınma ile temin etmeğe 
Moskova, 9 (A.A.) - 9 Tem- davet edecektı·r. Hu-·kuAmet mem • n·ccğlııl giistı-ren bir nlAmettlr • 

muz tarihinde Türk sanayi heyeti lktısat konferansına giden leketin ve sulhün menfaatlerini M. Daladier 
ne mensucat fabrikasına ait ve d d dikkatla müdafaa etmic. oldug~una 

heyeti murahhasanın Lon ra a k Y met olarak telakki etmiştir. 
imal edilecek malların maliyet fi - 1. b•A anidir. Hükumet milletler cemi-kalan kısmınına ge ınce, ta ıı M D 1 d. h .. kA t• b k atları ile alet ve cihazların kıyme- yetini faaliyetinin mihveri yapmış, · a a ıer u ume ın aş a 

t
. ..t 

11
.k h 

1 
'h . mütahassıslar konferansın sonu- k l 1 1 bir devletin işlerine müdahaleye 

ıne mu ea ı eıap arı ı tıva e - omşu o sun o masın, mi Jetler ce-
d k 

• . l d. d·ı . . na kadar orada kalacaklardır. . t' d l 1 b hakkı olmadığı kanaatinde oldu-
en atı proje er tev ı e ı mıştır. L d k f . d.. mıye ın e aza o sun o masın ü -

R 
. . .. on ra on eransına aıt un l k l l ğunu söylemiştir. 

eşat Bey bu proJelerı tesellum \ l h b . . ( tün mem e et er e teşriki mesai 
d k 

.... 
1 

• t d 1 t / ge en a erler 2 ıncı sayıfamız- 1 . • l .11 l - Fakat demiştir, beynelmilel e er en goru en ıt en o ayı e - d d yo una gırmış o manın mı et er 
(Devaınr 10 uncu sayıfada) ~= 1

.:::.___ _ .J cemiyetine doğrudan doğruya hiz- (Devamı 8 inci sayıfada) 

.... s~ıg;;··:·rü;k···hi~i~ilik .... u·;;;i····h~;·pı~ki···~~-~~i;: 
müsabakaları bitti leme usulleri başlıyor ! · 

Dün birinciliği Bulgarlar, ikinciliği biz kazandık. 
Fakat ekip itibarile daha az ceza puvanı, daha 

çok mükafat aldı~ 

o 
mani atlarkea 

ve mlkAfabm 
alırken .. 

o 
Bulgar - TürlC süvari zabitleri 

arasında tertip edilen binicilik mü

sabakalarının, "Bulgar - Türk 

dostluk müsabakası,, ismi
0 

verilen 

ikincisi de dün hızlı ve devamlı 

yağmura rağmen muvaffakıyetle 

yapıldı ve müsabakal~r bu suretle 
tamamlanmış oldu. 

Dün yapılan müsabakalar, 
cuma gününden daha mühim sayı· 

ayni 6 parlCunı iki defa alacald;. 
Halbuki dün mesafe 720 metre ve 
atlanacak manilerin sayısı da (15) 

ti. Sonra her at bir parkur yapı
yordu. Manilerin yüksekliği de 

cuma gününe nispetle biraz daha 
artmıftı. 

Dünkü müsabakaların zevkini, 
aksi bir zamanda ba§lıyan ve ak -

şama kadar devam eden yağmur 
bozdu. Evvela bu müsabakaları lıyordu. Çünkü cuma günü ko -

şu mesafesi (600) metre, atlana- görmek için çırpınan birçok seyir-

cak maniler (9) tane idi. Her at (Devamı 10 uncu sayıfada) 

Sif lstan bul okkası 8 kuruş olan şeker 61 kuruşa 
sahlırsa ihtikar yok mudur ? 

) Şekerin okkası (64), (65) ku • ı lar (Cümhuriyet) refikımızın ken-
ruşa çıktığı için ihtikardan şikayet di fikir ve kanaati değildir. Piya
edilmeğe batlandığını, bu mesele sacla tahkikat yapan bir muharri· 
hakkında ticaret müdüriyetince rine ba21 taraflardan ifade edilmit 
tahkikat yapıldığını yazmıştık. sözlerin tesbitinden ibarettir ki 
Dün bu meseleden bahseden bizce üzerinde ehemmiyetle duru· 
(Cümhuriyet) gazetesi şekerin lacak bir meseledir. 
maliyet, toptan ve perakende fi- Zira bu sözler şunu ifade edi • 
atları hakkında izahat verirken yor ki bugün §ekerin okkası piya• 
töyle diyor: sada (61) kuruşa satılırsa ihtikar 

"Piyasadaki tetkikatın verdiği yoktur, fakat (64) kuruşa, yani 
neticeler şekerin 64 kunışa satıl - üç kuruş fazlasına satılırsa ihtikar 
masma hiç bir sebep ve mazeret ol vardır! 
madığım göstermektedir. En faz- Acaba hakikaten bu böyle mi -
la maliyet fiatı 43 kuruş üezrinden dir? Buna inanmak lazım mıdır? 
şekerin perakende olarak okkası Bu fikir ve kanaati kimler ortaya 

ı nihayet 60 _ 61 satılması icap et - koymuıtur?. 

mektedl·r Bizim kanaatimize gelince, &eker .,, :r 

Öyle zannediyoruz ki bu yazı- (Lutfen sayıfayı çeviriniz) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Foto§raf~ı - Kar. koca oldu§unuzun anlaşllabilmesl 
ICjin birbirinize kavga eder gibi bakınız ı 
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Q SOHBETLER 

10 Temmuz 1933 ~ 

labildiği kadar! Smokin ve Tek 
s~ . .. 

una. gıdenler tanırlar. Sam go·· zıu·· k 
'-'dt 1eıh~r bir lımail efendisi Mlsaflrlerlmlz Temmuzda Maarifte 
ı>lı :e •rna~ efendi elinde uzun ··---·--·· .. ···-······ ············-·········· .................... Geçen gece, cazbandlı bir otel 

.. 1>\ir ren renk boyanmış bir lspanyol talebesi K ' Ecnebi dil kursu bahçesine gittik. Hava -her na -
.. ldcile taıır. Süpürgesini hangi } Ş ' ~.... nın önüne gider de yere aü- o sılsa - güzeldi. Bahçe kalabalık-

~ ·..;J' 0 nu uğur getirdi diye oe _ Dün Darülfünunu Erkek muallim mektebinde tı. Durup dinlenmeden danıedili -
··yll .. ~ karıılarlar. lımail efendiye ziyaret ettiler Dünkü yag'"' mur çalışmıya başladı yordu .. Erkekler hafif giyinmiıler· 
l' s· edilir. di. Kadınların pek çoğu çorapsız· 

o ııi Şehrimizde misafir bulunan la- Maarif Vekaleti tarafından orta d 

1 
• eııd· ~ anlıyacağınız, lamail E - Dün latanbul havası yeniden ı. 

g ı ıupu·· . l ~ d ~ panyol darülfünununun kız ve er- k l d H f T . . d mekteplerle liaelerde ecnebi lisanı 
, .ı:... rgeııy e ugur agıtır. ıt a ı. er tara eırunuz ıçın e 

yt ıQr tef kek talebeleri dün öğleden aonra Ö lngilizce, Fransızca ve Almanca o. 
Bir aralık, arkadaılardan biri : 
- lapanyol misafirlerimiz de 

buradalar, dedi. 
, .. I tren her tey gibi güler bir Kanun manzarası aldı. ğle -1' e k l 

1 
Darülfünunumuzu resmen ziyaret kutan muallimere Amerikanın ta • 

e "· arşı anır. ımail efendi ile den ev el başlıyan fırtına öğleden ""tlrnı K etmişlerdir. nınmış maarifçilerimizden Dr. Fau 
i d · onutlum. lımail efendi aonra bardaktan boşanırcasına 

O"' il e 1 k 
1 

ah Talebeler darülfünunda, darül- cett'in idaresinde olmak üzere la-
r" aıı ı a e an tarına ben· sağnaklı yağmurlara çevridi. 

, llıaht · · l fünun emin vekili Tevfik Recep tan bul erkek muallim mektebinde 
iıt' '-ıra b a~ı evıre çevıre an attı. Beyle müderrisler ve talebeler ta • Pazın olmasına rağmen aokak . birer kura açılmıştır . 
t.J ,.. e inde bir iple bağlı çın· lar adeta tenha idi. Beyogvlu cihe-

L-:_ -aı çald N d b rafından karşılanmıtlar ve darül - Maarif Vekaletinin verdiği e · 
lı ~· 1• e sor umsa ana gü- tinde pazar günlerine ınahıus olan l •>-erek d" fünunun bütün sınıflarını ve gör - mir üzerine bu kurslara stanhul i-
,4' 11 cevap ver ı: kalubalıktan eıer yoktu. 

'....._ lıınail efendi Samsuna yağ- meğe değer yerlerini gezmişlerdir le Anadolunun muhtelif tarafla • 
1e >'•iar mı?. ve nihayet merasim salonunda Sokağa çıkmış olanlar ekseriya rında bulunan bütün İngilizce mu-
...._ Ya~ toplanan misafirlere hitaben da • temıiyeaiz oldukları gibi üzerlerin. allimleri mecburi olarak ittirak et· 

" ga_r .. 
, ~Ne kadar yağar?. rülfünun emin vekili Tevfik Recep de de hafif yaz elbisesi bulunduğu mektedir. 

til 1c '- Yağabildiği kadar yağar!. Bey Fransızca bir nutuk irat etmiş için şiddetli aağnaklar altında ta· Almanca ve Fransızca kurslarına 
1 
' ' İıınail efendi çoluk çocuğun lıpanyol darülfünunlularının Türk bii sokaklarda dolqamıyorlardı. iae yalnız latanbul orta mektepleri 

e~ "ı.ıı?. darülfünunu ıakafı altında bulun· Dükkanların, mağazaların, pas· ile lise muallimleri mecburi ve 
:;- Var! maaıru, iki ınemleketin kültür yo - tacıların kapılarına toplanıyorlar , Anadolu muallimleri iae ihtiyari 
"......_Ne kadar?. }undaki yüksek duygularının birer yollarına devam edebilmek için olarak devam etmektedir. 
,,.'-Olabildiği kadar. misali olduğunu ıöyliyerek bu mi· yağmurların biraz olıun kesilme. Kurslara başlanmıştır. Dr. Fau· 
; lımail Efendi kaç kere ev- aafirliğin Türk - lıpanyol millet· sini bekliyorlardı. cett yalnız İngilizce muallimleri i-

ıc 11l?. )erinin yaklaımaıı teklinde tavsif F k b beki le me•gul olacag"ı için Almanca a at u eme saatlerce sü - "$ 

••' E~lenebildiğim kadar. etmiştir. b kursuna Pertevniyal lisesi Alman· ......._ 1 rüyor, yağmur ir türlü kesilmiyor-
•nıail efendi limana vapur Tevfik Recep Beyin nutkuna Is- ca muallimi Dr. Kristi ve Fransız-

ı..ı· 1 d 'ı b du. Sabahtan evlerinden çıkma • •ı .... ır mi?. panyo arüıfünunu ede İyat fa - ca kursuna da Galatasaray mual -
J Gelebildiği kadar gelir. kültesi reisi M. Gariciyo mukabele mış olanlar tabii öğleden sonra limlerinden M. Mambury'i tayine· 
•ınaiJ efendiden ayrıldım. Ve ederek Türk darülfünununu selam yağmurun başladığını görünce ih • dilmittir. 

lular bu adama neden bu lamış ve demiştir ki: tiyatlı hareket ediyorlar, dışarıda Bu iki zat Dr. Faucett'in direk-
. ~ it.ibar ediyor diye doğrusu "- Hayalimizden geçmiyen bir ıalanmaktanıa evlerinde bekleme· tifi dairesinde hareket edecekler • 

Ylı hayret ettim. hadise kartıaında kaldık. Modern ği tercih ediyorlardı. dir. 
bir darülfünun bulduk . Kurslar bir ay müddetle her gün 

"' • ç s 
~•undan otomobille yer köy-

·,._ )'onuna iniyorum. Otomobil -
"lordum: 
' Tren vaktinde bizi Yer kö

a::i!~İrebilir misin,, ıoför göz 
Cc ~'tİ'ınJ açtı: 

;; lleyim, dedi, makineyi zor
d~' gelmez. Gidebildiğimj'f 
S lideriz. 

.Fec1:111•~ndan 150 kilometre mc
~ Ydım. Fakat lamail efendi 

loförün tekli temaili içindP 
llndaydı. 

••• Q· 

Türkiye cümhuriyetinin büyük 
teklmülünde öncü olan büyükleri 
hürmetle selamlarım .. 

Sizi bu ziyaretimiz tarihin an' a -
nevi maziıinCle mevcut olan dost • 
luğu ve samimiyeti takviye ebnit 
olacaktır.,, 

M. Garciyo bundan aonra Türk 
darulfünununu da lıpanyaya davet 
ebniştir. 

Her iki nutuk ıiddetle alkıtlan· 
mıt bundan ıonra misafirler ha -
zırlanmıt olan huıuıi otomobiller· 
le köprüye inerek Şirketi Hayriye· 

. ır llıektep müdürüne raıgel 
le 

• nin 53 numaralı vapuru ile Ta • 
rabyada Tokatliyana gitmişlerdir. 

~~Ne kadar talebeniz var di · T okatliyanda lıtanbul darülfü • 
ı, \ltn, 

-...... ,.. nunu tarafından misafir darülfü -
~elebildiği kadar talebv ı 

1. ~ gidiyor. Dedi. nun ular ıerefine 300 kitilik bir 
•il\ ·ı ziyafet verilmit her iki darülf ü -
h... Ilı efendi terbiyeci olaralc l b ..... kt nun ta e e ve profesörleri bu fır -

,. çı ı. . f 
lt ı· ıattan ıati ade ederek samimi haı 
h ıraatçiye raageldim. O güP bıhallerde bulunmutlardır~ 
c1:rk5eı yağmurdan tiki.yete- Talebeler ayni vapurla geç va -

1c • ordum: ' 8 kit köprüye avdet ebnitlerdir. 
"a ~ ~ra__da ya.rurun, en çok Darülfünunlularm bugün git • 
'ıc d~irn~gıtı mı tarı ne kadar- meıi melhuzdur. 

~ ' \' ağmur yağabildiği kadl\r R_e_f_a_t_Ş_e_m_s_e_tt_l_n __ B_e_u_ 
~edi. ı 

~le ti efendi teknik adamı o -
Maarif Vekaleti ilk tedriıat u· 

mum müdürlüğüne tayin edilmit 
olan Rept Şemaettin Bey, bir haf· 
la mezuniyetle Ankaradan ıehri
mize gelmittir. 

•rtıındaydı. ' :; :;. . 
~I .. bir yoldan geçtim. Bu it-

llrı kötülüğü nakliye itlerini 
~ -,tırıyordu. 
. ıc, '°•ziyeti valiye anlattım. 
'tıizim, dedi, yapabildiği .. 

f'. •r Yapıyoruz. 

.. ~ .... 
; ~ ,:- k?nferanaı açıldı. Dün-
~ ~~ >, ll~rı, oraya çevrildi. Dün

-~~ ~lak bedenine çare, çar -
i~ '-~~arma derman, fersiz 
~ ~ et hep Londrada top
~ ~li ~ekiıından bekleniyor
.C. ~alim, devlet adamı, tek
'"'-""'* . eden, huliıa medeniyet 

----------·--·=-nwıııı•ınwıı•••ınıwım.._....,...,..., __ ,_, 
radeıi istediğini yapacaktı. 

"Bilmek yapmaktır,, diyenlerin 
torunları felsefeleriyle, ilimleriyle 
derin dütünceleriyle, mantıklariy
le tabiata hükmedeceklerdi. 

Fakat neticeyi ıördünüz. 
Londra konferansının yaptığı 

itlerin hulaıaıı ancak lımail Efen
din in mantığı ile izah edilebilir. 

"- Dünya itleri ancak gidebil-
diii kadar yolunda gidiyor .. 

Umimiz bir büyük palavradır. 

~ b·· .. 
ti.:~ i Jcu utun vaı~t~lar orada , Şimdi lamail efendi, bütün in -
l\~i. I rtarmak ıçın seferber sanlığın çırılçıplak zeka ölçüsü o -
~ 11'-_n iradesi tabiatın bü larak kartımda canlanıyor. 

etlerıni yenecek, in1&n i- Sadri Etem 

Onun için bu yaz mevıımının 9 dan 11 e kadar 8 Ağustosa ka· 
yağmurlarından esnaf takımı da dar. ı devam edecektir. 
çok tikayetçidir. Çünkü sokağa çı· Dünkü ilk derste Dr. Faucett 
kan halk az olunca pastahanelere, 
kahvehanelere, gazinol~ra da pek 
az kimseler girmektedir. 

Bilhaaaa Ada, Boiaziçi, Suadiye 
gibi sayfiye yerlerindeki gazinocu. 
lar itıizlikten çok müteeaair görün
mektedir. Hepsi de bu ıene çok za· 
rar edeceklerini söylemektedirler. 

Yağmurlar son haftalarda zira -
at ıahaaında zarar vermeğe batla
mıttır. Denildiğine göre üzümden 
batka her mahsul bu fazla yağ -
murlardan müteeuir olmaktadır ,. 
Buğdayların batakları kuruyama -
makta ,tarlalarda çürümektedir • 

Binaenaleyh havalar bu tekilde 
daha bir müddet devam edene ge
çen aeneye niıbetle daha büyük 
bolhık ile beklenen hasat mevsimi-
nin zarar ile kapanmaaı 
vardır. 

ihtimali 

,,, v AK 1 T 
GOııdellk, Slyaet Gazete 
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3 aylık 400 .. 800 -l aylık l~ soo . 
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ml 30 kuruıt.an bıltlar, Uk aablfede ı50 

kurup kadar çıkar. 

Bllyük, tula, devamlı U&n Y(>renJere an 
ayn &enr:Ult vardır. 

Beaıl UAnh&nn bir aatın ıo kuJ'Uftar. 

KUçUk llAnlar: 

Bir defası 30 lkJ detuı ~ aç detuı 1\:1 

dört ııetuı 76 ve on defuı ıoo lrurllftur. 
Uç aylık UArı verenlertn bir defuı mecca· 
oendJr. Dört satın geçen Ublann ruıa 

aatrrlan ~ı.ı kunıı,ıtan beaap edilir. 
~ 

ve diğer kurs muallimleri Türkiye 
cümhuriyetinin maarif inkılabın -
dan bahıetmitler darülfünundaki 
yenilikten sonra orta mekteplerle 
liselerdeki vaziyete intikal ederek 
ve bu mekteplerdeki yeniliğin de 
lisan derslerinden batlandığını i
lave etmiılerdir. 

Bundan aonra lisan derslerinin 
huausi ehemmiyetinden bahsede -
rek 3 orta ve 3 le liseden ibaret 6 
sınıfta Türk talebesine ecnebi li -
sanının ne suretle okutulması la -
zım geldiğini söylemişlerdir. 

Bu huıuta da Dr. Faucett'in 
kendi uıulünun tatbik edileceğini 
bildirmitlerdir. 

Dr. Faucett'in usulüne göre 
orta mekteplerle lisedeki talebeye 
darülfünuna devam ettiği zaman 
ecnebi liaanlarmı takip ederek 
malumat sahibi olabilmesi için 
2500 kelime öğretilmesi lazımdır. 

Bu kelimelerin 500 ü orta mek • 
tebin ilk sınıf şında 500 ü daha yu
karı sınıflarda okutulacak talebe 
lisenin ikinci sınıfına geçtiği za · 
man istediği ve alakadar olduğu 

mesleğe dair kitapları okumağa 
başhyacaktır. Burada muallimlik 
vaziyeti talebeye kitap tedarikin -
den ibaret olacaktır. 

ilk sınıflardaki 2500 kelime 
Türk hayatından ve Türk çocuğu· 
nu alakadar eden kelimelerden se

çilecek ve çocuk ilerledikçe o li · 
sandaki hususiyetleri de yavaf 
yavaş öğrenecektir. 

Dr. Faucettin usulüne göre 
muallimlerin tedariki; talebeye o· 
kutma şekilleri için bir çok şartları 
vardır • 

Bu kursların devam ettiği bir ay 
içinde İngilizce, Almanca ve F ran· 
sızca muallimlerine bütün bu uaul 
ler ve şekiller gösterilecek kura 
muallimleri tarafından da ayrıca 

nümune dersleri verilecektir. 

O zaman, gözüme biraz ötedeki 
bir masa ilişti. Masadaki kadınlar, 
biraz daha ağırca tuvalet giymiıler 

di. Fakat erkekler açık renk elbi • 
aeliydiler. Yalnız içlerinde iki genç 

vardı. İkisi de smokinli ve tek göz· 
lüklü idiler • 

Kendi kendime güldüm. Bir yaz 
gecesi, kadınların çorapsız, erkek • 

lerin yakasız, ve kravatsız geldik· 
leri bir bahçeye smokinle gelmek 

ve yakaya kırmızı gül takmakta ne 
mana vardı?. 

Gençler yakalarına da birer gül 
takmışlardı. Bunlar her halde la • 

panyol misafirlerimizden ikisi ola· 

caktı. Gece bir yere davet edilmit -
ler ve nereye götürüleceklerini 

bilmedikleri için, smokin gİymif 

olacaklardı. 

Peki amma, neden arkadqlan 
MDokinli değillerdi?. Onlann da 
böyle yarı resmi geyinmeleri li -
zımdı. 

Açık yakalı gömlekli gençlerle 
emprime düz elbiseli, çorapsız ka-

dınlar dansederken, smokinler ıı • 
rıttıkça sırıtmağa, göze batmağa 

başladı. 

Bir aralık, ben sinirlenirken, ar
kadatlardan biri: 

- Şu amokinlilere bak, dedi, tek 
gözlükleri gözümü çıkaracak. 

1 
Güldüm: ., 

- Tek gözlüklerine kızmağa 

hakın yok, yalnız smokinler haki· 
katen aırıtryor •. 

- Ve insanın asabını bozuyor. 

- lıpanyol misafirlerimiz, ku .. 
ıura bakma •• 

Arkadatrm hayretle 
baktı: 

yüzüme 

-Ne lapanyolu yahu!. Bizim 
hariciyenin altıncı ıınıf memurla· 
rından ikiai.. • 

Ve usulca ilave etti: 

- Onları tanırım, tek gözlükleri 
de düpedüz camdır!.. 

Sellmi izzet 
ıırtınmnıınnıımıınnnmnıqmıımınnnnurırmnnmıumımııffttıınnııt111tt1ullHlhMtn• 
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10 Temmuz 1918 
- Bir gUn bir kaç memur Unkapanı 

köprUs UnUn iki ucuna ip gerdiler. Binek ve 

yük arabalarını ,otomobilleri. ytlrUyen canlı 

'"ylerden ba:ıkıı bUtUn \ 'es&ltl menetmııtlr. 

Günler, hııftular, a~1ar g~: Almanya Sır. 

blstanm bUtlln berba,·a Pdllml!f kiiprtllt'rlnl 

ln,a etti, yeni demlryoUan, yenJ muazzam 

köpriiler yapıldı. Annrıl içinde bulunan Rus-

\ 'a bUtlln boıulınulJ köprülerini yenldPn yap • 

tı. Unknpanı köprüııU tamir f'dilmPk değil 1 

tamir f'dllnıPğıı blle başlanmadı • 

Vl'nl köprU bir l'fin küçük bir Artta~·a ut· 
rarııa ne ola('ağını blllJ·or ımısunuz ~ • 

N'Uu.ardan en kUçUk adama kadar blUUn 

insanlar l'emlıt l!keleıııl piyadeleriyle, malze • 

ınealnden "' " ~~·atnna kadar blltun nakliyat 

mı\\'nalarla lf'ra edll~k .• 

1' "'küdsra asma k öprü yapmal't dllıllnM 

paytaht Pn dar nf'hlrJer kadar dar obın Ra
llçtR menoç kalııe.ak: 

Ufak bir klJprllnUn •;\·latt.A tıalatlarla 

k~tn C'll:r.nrıı kııpalı tııhılmaı.ı mf'"t'1P41f, !ll'h· 

rln yalnıı: bir ihtiyaç, bir •lkAyet meııeleet 

d",tn. bir lr.:r.etlnf'fa rneııelesldlr. 
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Paı:artesi Salı 

10 Temmuz 11 Temmuz 
17 Rebi.eve! 18 Rebi.eve! 

GUn doguşu 4.3S 4,:lS 

GUn 1 atışı 19,42 19,42 

Sabah nama~ 3,00 3,00 
Oğle namazı ııt,19 12,19 
ikindi namazı 16,19 16,19 

Akşam namazı 19,42 19,42 

\'ats ı nnnıazı 21.41 21,41 

ın s at 2,23 2,2.3 

\ılın geçen ı;ünlerı 191 192 

kalan,. 178 ın 
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........................................................................................... 

Ali iktısat meclisi 
bugün toplanıyor 

Ali iktısat meclisi bugün An • 
karada 933 senesi toplantısını ya -

pacaktır. Meclis azasından olan 
Ticaret odası umumi 'katibi Vehbi, 
Habip zade Ziya, Abmet Sadi, 
kambiyo borsasından Refik, tica -
ret borsasından F orton zade Murat 
Beyler dün akşamki 1tr-enle Anka -
raya gitmişlerdir . 

Meclisin bu seneki toplantısın • 
Cla lş Ranunu, orman siyasetimiz , 
932 senesi tediye müvazenesi me
seleleri görüşülecektir. 

Maarif müsteşarı geldi 
Ankarada .bulunan 'J>rof esör 

M. Ma1ş ile birlikte yeni maarif 
müSitcşarı Avni ve eski maarif müs 
teşarı Salih Zeki Beyler dün şeh
rimize gelmitlerdir. 

Öğrendiğimize göre Temmuzun 
31 inde Maarif Vekileti bir tebliğ 
neşrederek Darülfünunun lağve -
dildiğini ve yerine yeni Üniversi
tenin kurulduğunu bildirece'ktir. 

Ertesi gün de yeni Darülfünunun 
kadrosu tebliğ edilecek ve Üni -
versite derhal faaliyete geçecek • 
tir. 

Bu zamana !<adar Darülfünunun 
taşınması da 'ikma1 edilmiı o1aca~ 
tır. 

Sahte para sürücüleri 
takip ediliyor 

Şehrimizde sahte 10 ve 25 ku -
ruşlulc:lar bulunduğunu yazmı~tık . 
Z11.bıta bu paraların sah\e olduk -
lann1 tesbit e"tmiş ve sür.'ücülerini 

takibe 1ba§lnım1şbr. Sahte 10 kurut 
lukla.r çelik kalıplar içinde ve bas
kılar altmda yapılmaktadır~ Tır -
tılları eksik ıve batakları aaha ka
badır. 

Muallim mektepleri 

h:ıberlerl ve saat. 

\'lYAXA: 518.1 m. -
U,IO meflaur ~larm esttJetl, PlAk· 

la. ıs ö~le konseri. 14,lt--15 ıdevamı. 16,85 

konser. 18:25 konser, 'tegınml ,.e piyano • 

ı 9,20 konser. ~0,15 hafif muııtk'l. !0,40 de -

namı. 21,SO darülfünun ;Profesöı'lcrfnden Dr. 

llaynrlh Kreç~·r t.rafmdnn (\'Jyana önünde 

TtirklPr) tne'T.Ulu bir k(tllfnrDDS. 22 '8<"nfonllc 

lconser. 2S,80 pllikln ftans ıuwıılan. 

BUDAl'EŞTE: 550.5 an. -

Dün akşamki bir gazete 
'ılk 11 konfl'mns, sonra~· IS öğle ~anları. 

18)05 plAtc. 14,SO ç1gıın orkcstrcsl. ı7 .maaal • 
muallim mekteplerinin lağvedile • 18 konfl'.rnns. 18,SO radyo 'konseri. 19.SO kon-

ceğini yazmakta ve muallim mek • 
teplerinde bazı yenilik1er yapıla -
cağını ilave etmekteydi. 

ferans. 20,to Jı:onscr. %1,U llyntro. 2%,50 ak

f&ID habeı'IM1 .çt~a orkeııtresl • 

VARŞO\'.A: 1412 m. -

Muallim mektepleri 1932-1933 ıs hnberler, sonra~on konseri ıs,.ıo 

d 
aıuhtellf besteler. 18 kon!ICr. !O,!O 1<on5er. '21 

ers senesi başından itibaren 6 sı-
f b 

radyo orke8tmıl. '%1,40 teganni konlerl. 22 
m a i lağ edilmİ§ ve dereceleri de raayo cnicetltl'tltll • 

lise olarak tesbit edilmiı:.tir. :r- BELGRAT: 431 m. -
Bu sebepten 'bu 'lene hiç bir mu· ıs,07i pt!'k. 15,!'i/5 pr!k. 16,35 ııll'k. 1'7 'kon-

allim melde'binaen talebe de me - ııer. 18,lü 11010 konser. 19,851Jllikla 'hafif mu

zan olmamı!br. 
Muallim metkepleri hakkında 

g~n senedenberi !tatbik edilen 
yeni karara göre mua11im mektep
lerine de ancak orta mektep me -
zunu talebe alınacaktır.. Bundan 
bafkamuallim mekteplerinde bir 
yenilik yapılacağı mevzuu ıbaiıis 
değildir. 

ıılkt. 21 'l!(Cnfonlk k!Jrt9er. !S iiım!l 1h&'\'!ilım. 

ROllA: 441.2 m. -

ıs p14k. lS,03 ko~r. :19 armonlkle milli 

bavnlıu-. 20 ,Plak. 21 keman klll\ICrl. 22 J<oıa· 

'lt"r. 22,45 ıuWi prkılar • .2ı,so .dans DIUfllklal. 

U,'20 damı mwılkhıL :2$,:63 tıallerler. 

PARl : 328,2 m. -

~l.25 ,pllk ,;.:n 1'omer ıq etunı.r ımlame -

resi. operalardan, trajedilerden ve komediler

den sahneler, pıır~.alar. 
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Yaralı şoför, "Beni koınl' 
ser vurdu ! ,, demiş •• 

Mücip Beyle bekçinin muhakemesind 
dün iki şahit böyle söyledi 

minin, hem davacı vekilinin it 
teklerini kabul etti, muhakeııı' 
teırinievele bıraktı. 

Muhakemenin bir celsesi 
mahkemeye gelen bu mekttJ 
"Şoför Nuriyi öldüren Mucip Si 
tir. Bunu bilen şahitler şunl-' 
dır,, 

Denilerek bazı isimler ve 
resler tesbit olunmuştu. Mahlı' 
me, önce bu mektubu kimin go• 
derdiğini araştırmış, İstanbul 

d k . "C ·ı . . 1' ,,,t rosun a ı emı ,, ısım ı avu ... 
lar mahkemede dinlenilmiş, bal" 
lar "Biz yazmadık,, demiılerdİ· 

Dünkü muhakemede de ın.Jı 
keme salonu, bu davanın her 
sesinde olduğu gibi, çok kal• 
lrktı ... 

MUtevellilerin 

Bir kilise mührünü taklit e 
rek kasadaki parayı aldıkları id 
asiyle lsak, Dimopolo, J.U 
ve Mi hal Ef endilcr tarafından 
tevelli Koço, Pcrikli, Sarafİ 
Ariıtidi, Vasil Efendiler aleti" 
ne açılan dava, dün İstanbul 
ceza mahkemesinde beraetle 
celenmiştir. 

Eroin muhakemesi 
Eroin kaçırmak ve satmak 

desinden Eşref ve Fehmi Ef eneli 
ler, dün lstanbul ağır ceza ma 
me•inde nıuhakeme olwımıı!J 
dır. 

Eşref, "eroin kullanırım. 1 
kere alı§mış bulundum,, diyot' 

Arkadaşı, inkar ediyor. 
Şahitler ~ağırılacakbr. 

Asaf Bey ve arkadatl~ 
Kısa bir müddet .evel Asaf 

isminde birisiyle başka bazı · 
seler aleyhinde er.oin kaçakçl~ 
ğmdan yapılan ilk tahkikatla 
dosya, adliyedeki dokuzuncı.J 
tisas müstantikliğine gelmiıtit• 

Asaf Bey hakkında danı 
çakmaktaşı kullandığı nokta•s' 
dan açılan davaya, yarın df'~ 
zuncu ihtisas mahkemesinde 
lacaktır. 

iskambil k3ğıdı 
Sahte ,damgalı iakambit JıJ. 

satmaktan suçlu görülerek 
deki dokuzuncu ihtisas mah 
si.ne verilen camcı Sıvadı 1-l~ 
yın Efen dinin muhakemeıina 
ba§lanılmıtbr. 

Hüseyin Efendi, bunları l 
ferısı Ali Efendiden .aldığı~'' I 
mak üzere Süleyman E.fendo11e 
tirdiğini söylemiştir. _.; 

Tahkikatın derinleştirjl..,.. 

çin muhakeme kalmı§tır. 

Esrar dava111 
Eır.ar satmak :ve koli 

maddesinden adliyedeki -4 
cu ihtisas mahkemeıine - e 
lranlı Hasan Efendi ile Leotl 
dinin muhakemelerine düo de 
olunmuftur. • ıİ 

Esrar miktarı etrafında1'J .• fi 
kikatın tamamlanması jçiıı pi"' 
keme kalmı_ştır .. 
Diyamandinin muha1'_,.. 

. :J"P:,I 
Limon Jarab Diyama~1~ 

lhakemeaine dün sabah güaO ~ 
tisas mahkemesinde de~~~~ 
cekti. Gümrük :baı müd11 

ıden istenen bazı ev.rak J 
.. ç.in muhakeme .;çarp.nalı• 
bırakılmııtır. 
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Kolet Beyaz - siyah, ;inkf;r Kadınların dostluğu, 
erkeğinkinden sağlam! 

it ~'tuaturyanın kadın muharrir - \ iki kadın tasavvur ediniz, ki ara 
~ l"tııden Mariyanne Stern, bir ya- larında sıkı dostluk vardır. Günün 

d~llıda dostluk mefhumunu ka • birinde bu sebeple birbirlerine da 
~e e.rın erkeklerden daha üstün rıhyorlar, yahut hayatın akışına 

eıaslı l k b · d"kl · · ~ o ara enımse ı erını, tabi olarak aykırı yerlerde kalıyor 
1nın kad d t ld .. k ~ ın osuna o ugu a • lar. Aradan uzun zaman geçiyor. 

,, erkek dostuna kar§ı da daima 
... ~·l d l k li : nıaz ost u duygusu besledi-
~ 1111 halbuki, erkeğin hem kadın 
~ıuna, hem erkek dostuna karşı 
~ a gevşek bağlarla bağlandığını 

1Yor. Aşk mevzuundan ayıra -
~ nözden geçirdiği hu mevzuda, 

aa olarak, .şöyle diyor: 

Bu uzun zaman sonunda, eğer ya
şıyorlarsa, muhakkak buluşurlar 

ve eski dostluğun ayni sağlamlığı· 
nı muhafaza ettiği görülür. 

Kadın, erkek dostuna, arkada -
şına karşı da böyle hareket eder. 
Fakat, ayni tarzda mukabele gör -

"K d 1 mez. 
0h.ı a lll!arın dostlukları sağlam 

~d "' k d 1 Erkeg"'ı"n, erkek dostuna, arka -
~ .. "' ıgı, a ın ara inanılamıya -
"" !t, kadınlarla anlaşılıp uzlaşıla _ daşına karşı da gayricndiş bağlı· 
~l)a .. lık gösterdiei nadirdir. Samimiye
». cagı, ötedenberi söylenip du -
·11r 3 ti, araya menfaat girinice, hiç de -
d ,· l!, tabii erkeklerin aleyhimiz 
t~ı b· ğilce azalır. 
~ . ı~ propagandasıdır. Ve oka 
d ! tteyım, ki bu zihniyetle müca~ 
, t eye gi:·iş:nek lazım geldiğini 
.., 111k her münevver kadın düşünü· 
ıor. 

t' ~akikat, hiç te erkeklerin dedi
d 1 

lhbi değildir. Bilakis, kadınların 
--~tluldarı, erkeklerir.kinden daha 
d ~&ıxıdır, kadınlara erkeklerden 
ı..' a ziyade inanılabilir, kadmlar
d 'nla.ımak, uzlaşmak daha kolay 
il'. 

Dostlukların, bütün başka beşeri 
bağlar gibi, yükseklikleri ve uçu -
rumları bulunduğu şüphesizdir. Bu 
arada temiz, lekesiz dostluk ka -

dar, herhangi bir menfaat endişe -
sinden uzak dostluk kadar güzel 
bir şeyin mevcut olmadığı iddia 
olunabilir. 

Kadınlara erkeklerden daha zi-
yade inanılabileceğini, onlarla an· 
laııp uzlaşmanın kolaylığını, bil -
mem, uzun uzadıya izaha hacet 

Tabii değil, sun'i 
güzelliğe taraf tar 
Paristeki meşhur güzelleştirme 

salonunu idare eden Kolet, "tabii 
güzellik,, denilen şeyin, şimdiki 
zamanda eskisi kadar hoşa gitme· 
diğini söylüyor. Ona göre, bugün 
güzel sayılan bir kadın yüzü, an • 
cak bir güzelleştirme mütahaasısı
nın eli değen kadın yüzüdür. Göz
ler, kaşlar, burun, dudaklar, ya -
naklar ... Hulasa, bütün yüz, her 
kısmı sun'i vasıtalarla derece de -
rece değiştirildikten sonradır, ki 
güzel görünebilir. 

Bu itibarla, yaşın ilerlemiş ol -
ması da, güzel görünmiye mühim 
bir mani teşkil etmez. ve bugün, 
yaşı ilerlemiş bir kadın, güzel gö
rünmek için ııun'i vasıtalara baş 
vurmıya ne kadar muhtaçsa gen-. ' ~ 
bır kız da heınen nyni derecede bu 
vasıtalardan istifade etmek ihtiya
cındadır . 

Kol et, bu hükmü vermekle bera · 
her, ihtirazi bir kayıt ta ilave edi
yor: "Ancak, güzelleştirme müta
hassısı, her yaşın hususiyetini, her 
yüzün ifadesini gözetebilmeli, bu 
iki cihetten en uygun olan sun'i 
vasıtaları kullanarak yüze imti -

~·~------------------------------------Kitap Mahfazası 8ir kadın kadar sağlam dostluk 
~ebilen tek erkek yoktur. Sar· 

Jc.:d dostluk göstermek, yalnız 
~di ~vergidir. Daha genç kızken 
Ço~llilen dostluklar, çok samimi, 
~ hararetli görünmekle bera -

var mı? Eğer kadın bu meziyetlere 1 

sahip o1ımasaydı, kurulan ailelerde ı 
bağ çözümü, şimdi olduğundan 

daha fazla nisbette olurdu. Evlen-

r c... b J:' ~ .unün irinde gevşiyebilir. 

og t, kız, kadınlaştıktan, hayatı 
to relldikten, inkisarlar, tecrübeler 

rd··kt 'o U en, iç yalnızlığı duyduktan 
~ llre. edinilen dostluklar, genç kız d,: edinilen dostluklardan farklı
Jı.. · liunlardan sonraki dostluklar 
d/'tın sonuna kadar sürere. Say~ 
d~lln ınerhaleler, hakiki kadın 

luğuna esas tefkil ederler. 

l 1\-.dınların iğbirarları geçicidir, 
°"tıd·ı 'l 1 erinden uzaklapnları unut -
ti ... e.r. Kadm, gözünden kaybetti-
"l fı'" l ~:ünde ,:aıa.:r· __ 

menin saadete eriştinnesi, kadının 
arada çıkan ihtilaf, geçimsizlik se· 

hepleri karşısında anlaşıcı, uzlaşı
cı davranması, düzeltici, yoluna 
koyucu rol oynaması sayesindedir. 

Bu vaziyette kadın, erkeğin sade 
karısı değil ,ayni zamanda ve hat
ta daha önce dostu ve arkadaşı -
dır. 

Aile hayatının bozulmaması için 
gösterdiği gayret, erkek tarafın -
dan tiddetle inkar edilse bile, ha· 
kikattir !,, 

Mariyanne Şter·ı 

"'-1:: •ile kadını, bOf zamanlarında ellşl olarak harl• 
~~~ ••k eaerler ~u.cu~e- g~tirebilir. ~u suretle elinin 
~. b• evini iatedıAı gı~.ı süsler. Resımdeki masa ör· 
~~-lc~~le yapılmıştır. OrtUnUn masa Uzerinde duru
~ıkhk, ayni zamanda evini kendi zevkine göre 

latbfen bir kadının itinasını sezdiriyor. 

Yaz gilnlerl açık havada gezme
j-e giderken g~tilrillen bir roman, 
cildi bozulmama•• için eliti bir mah• 
fazaya konulabilir. işte, zarif bir 
çift kitap mabfaza11 ve minimini 
anahtarlan ..... ..___...., _ _, ______________ ,_, _________ _ 

zaç edici rengi verebilmelidir. Ak
si takdirde, genç kızlarla yaşı iler
lemiş kadınlar ve bunların arasın
dakiler, hej birden birer maska -
: a olur, yer yüzünü karnaval me\1-
siminde bir balo sahnesine çevirir 
ler. Doğrusunu isterseniz, böyle a· 
caiplik nümuneleri görülmüyor da 
değil!,, 

Kolet, nihayet her yaşın hususi
yeti ve her yüzün ifade3 i için de • 
rece derece sun'i renk farklarının 
tayini işinin tam bir ihtısas işi ol· 
duğuna işaretle "güzelleştirme mü 
tahassısları, bugün tıpkı birer dok 

tor vaziyetindedir. Onlar gibi bun
lar da reçete yazıyorlar. Tabii dok 
torlar arasında acemileri bulun -
duğu gibi güzelleştir.me mütalıtas -
sısları arasında da böyleleri bulu
nuyor. Sun'i vasıtalarla güzelleş -

ı 
mek isteyip te hu acemilerin elinP. 
düşecekler, tam man:ısile acına -
cak hale düşerler!,, diyor. 

Koletin idare ettiP.i güzellestir· 
1 me salonunda muhtelif yaşlarda • 
ki müşterilerle arasında geçen ko· 
nuşmalarm hayli tuhaf olanları 
var. Kendisi anlatıvc-r. Sonra, bun
lardan ve onun tatbik ettiP.i bazı 
nüz,.JJ.,~tirme usullerinden bahse • 
deceğiz. 

bu sene pek modadır! 
Bu yaz, beyaz ve siyah renkler 

karışık elbiseler, pek modadır. 
Hafif kumaşların en çok beğeni -
leni, beyaz ve siyah karışık olan
larıdır. Siyah zemin üzerine beyaz 
çiçekli kumaşlar, yahut bunun ak. 
si ... Çiçek şekilleri yerine benekli 

Kürek Cjekme§e giderken 
giyilen örme bir spor bluzu 

veya çizgili olanları da hep ayni 
derecede hoş gidiyor. 

Bu tarzda beyaz ve siyah renk
ler karışık elbiseler giymiyen ka -
dınlar da, hiç değilse elbiseleriyle 
şapkaları arasında bu iki rengin 
ahengini temin etmeyi gözetiyor· 
lar. Mesela, ya elbiselerini tama -
miyle siyah, fapkalarmı beyaz, ya 
da elbiselerini tamamiyle beyaz 
ve şapkalarını siyah renklerde se
çiyorlar. 

Ayni ahengin eldivenlerde, şem 

siyelerde, çantalarda ve iskarpin
lerde temini noktaları da ihmal e
dilmiyor. 

Bu yaz, örme bluzların pek mo
da olduğundan evvelce bahsetmiş
tik. Örme bluz modası, bu sene
nin hakikaten en çok benimsenen 
bir modasını teşkil ediyor. Aşağı 

yukarı her memlekette kızlar ve 
kadınlar, hunların muhtelif ör -
nekte yapılanlarını giymektedir • 
ler. • 

Örme gömlekler, kırda ve de. 
nizde, güneşte ve rüzgarda, hula
sa açık havada sıhhati koruma ci
hetinden faydalı olmak itibariyle 
tercih edildiği gibi, şık durduğu, 
göze hoş göründüğü için de beğe
niliyor. 

Bunlarda beyaz ve siyah renk
lerin karışıklığı, pek o kadar aran 
mıyor. Süslerinin, desenlerinin, 
düğmelerinin renkleri birihirleri • 
ne uygunluk göstermek şartiyle, 
her renkte yapılanları var. 

Siyah zemin üzerine beyaz 
CjİCjekli bir yazhk elbise 

____________________________________ ,_, ________________________________________ ,_ _____________ ___ 

VediAodn 
-- - zwwwa uıwwwa ""'-

C ig ara içmek! 
Bu sebepten vazifesine nihayet verilen Parisli 

bir kız, dava açtı ve neticede .•• 

Parisin büyük ticaret müessese· 
lerinden birinde daktiloluk eden 
bir kızın vazifesine geçende niha· 
yet verilmiştir • 

Bu vazifeye nihayet verilişin se
bebi, onun vazifesini ihmal etmesi 
değildir. Bilakis, şefi, bu noktadan 
kendisini daima takdir etmiştir. 

Şimdi de öyle ... 
Şu halde vazifesine niçin niha -

yet vermiş? Bir gün büroda cigara 
içerken gördüğü için ... Şef, büro -
sunda çalışan erkeklerin cigara iç
melerini hoş gördüğü halde, bu kı
zın ayni şeyi yapmasını, bir türlü 
hazmedememiş. Bunu ahlaki bir 
zaaf mahiyetinde görmüş ... 

Ca7.İp, sarışın bir kız olan Mat -
mazel Süzan, da vazifesine niha -
yet verilince, hemen şefi aleyhine 
bir dava açmış, yok yere kendisine 
yol verildiğini, erkek memurların 
büroda cigara içebildiğine göre, 
kadınların istisnai bir vaziyete ta
bi tutulamıyacağını ileri sürerek, 
ıınühim miktarda tazminat iste -
miş ... 

Mahkemenin verdiği karar ne 
şekildedir? Mahkeme, şefin, ken -
di kanaatine uymıyan bir hareke -

tinden dolayı daktiloyu vazif esin • 
den çıkarabileceğini kabul ediyor. 
Ancak, görüş ve dütünüş ayrılığı 
ifade eden bu hareketinin, müesse 
sedeki vazifesini hakkile yerine ge 

tiren kıza tazminat vermek lüzu • 
munu ortadan kaldıramıyacağı ne 
ticesine vararak, şefi, mühim mik· 
tarda tazminat vermiye mahkum 
ediyor. 

Bu suretle, yazılışı şefin yaptı· 
ğmı tasvip yollu o1.masına rağmen, 
kıza tazminat verilmesi neticesine 

bağlandığına göre, karar, kaça
maklı bir karar sayılmıttır. Ne de 

olsa, muhakemeyi merakla takip 
eden Paris daktiloları, şimdi ihti

yatı elden bıra.kmıyor, bürolarda 
gizli gizli cigara içiyorlarmış! 

Kadının cigara içmesi yakışık 

alıp almadığı, Avrupada hala mü· 

nakaşa ediliyor. itiraz ileri sü • 

renler, yalnız erkekler değildir. 
Bu arada kadınlar da vardır. Hat

ta, bugünlerde bazı Alman ka • 

dınları, kadınların cigara içme • 

meleri yolunda, konferanslar ve
riyorlar ! 
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HİKAYE DÜNYA HABERLERİ öJ - ~J Ne Frangı ? • 
Yazan: Jean Fayard 
başına yüz kişi ile kavga ettin mi? 

M. Daldier l ' Altmışlık 
ihtiyar 

Dörtler \ ..... ·.· . , "(') .. ~=- ~-· ,,.. .· ~ "" # " 

Büyük harp sonlarına doğru -
Jakopson ailesinin büyüğü Sala • 
mon Jakopson, Zürih şehrinde 

öldü .. 
82 yaşındaki amcasının ölümü

nü haber alan Paristeki yeğeni 
Edvar Jakopson, cenazede bulun· 
mak için hemen bir pasaport iste· 

di .. 

- Ettim ya, it sahasında ettim. 
Esasa bizim cepheyi alalım.. Me
sela Fransızlarla İngilizler anla -
şa.mıyorlar. Amerikalılarla ne ya· 
pacağız bakalım?. Menfaatleri -
mizden biri ayrılacak olsa, mem
leketimiz mahvolur ... 

- Tam işin sonunda kimse si
zi bırakmaz. 

- Bunu çok dinledik.. 1914 ten 
beri harp bitiyor .. 

- Bizim yüksek kumandanla • 
rımız fena .. 

Dünya işlerinden 
bahsediyor 
Baştarafı Birinci 8ayıfada 

sahada beşeri bir mesele mevzuu 
bahsolunca hükumet hürriyet ve 
adalet fikirlerine sadık kalarak 
sesini duyurmuştur. Ve duyura -
caktır. 

M. Daladier Cenevrede Fran
samn, Macdonald planını müzake
re esası olarak kabul ettiğini sulh 
işine, M. Rooseveltin iştirakini 

Edvar Jakopson da bu ailenin 
her ferdi gibi zengindi.. Pariste 
doğmuştu.. lki nesil evvel Paris
te tavattun eden Jakopson ailesi· 
nin bir kuşağından dünyaya gelen 
Edvar vatanperver bir Fransızdı .. 
Dili Fransız ve kalbi Fransızdı. 

- Bizim cenerallarımız iyi sevinçle karşıladığını söylemiştir. 

Hükumetin, harp borçlarına 

karşı koymak üzere yaptığı bütün 
istikrazlara para vermişti. Zengin 
bir Fransıza düşen bütün vatan 
vazifelerini ifa etmişti. 

lhi oğlu terhis edilmişlerdi .. 
Onlar da vatan vazifelerini yap -
rnışlardı. 

Onlar cephedeyken, anneleri 
mektup gönderirdi.. Edvar mek· 
tubun altına ilave ederdi: 

"Metin olunuz!.. Cesaret gös
teriniz!.. Almanları mağlup ede
ceğiz! ... ,, 

Karısı Ja boş durmuyordu ... 
Volan vazifesini yapıyordu.. Bir 
hastanede hasta bakıcıydı. 

Sdlamon Jakopsonun öldüğünü 
Frankforttaki yeğeni Herman J2\· 
kopson da haber aldı. 

Herman Jakop:son ailesi Frank· 
forta üç ne&il evvel yerleşmişti ... 
Hennaı;ı, tp.m~ir Alman vatanper· 
veriydi" Can ve gönülden Alman · 
ların galip geLmesini istiyordu. 

O da hükumetin istikrazlarına 
iştirak etmişti.. Dört oğl\l da a~· 

kerdi .. 

I' arsı hasta bakıcılık ediyor -
du ... 

Min: Vatan vazifelerini yapı -
yorlarclı .. 

,,. 

mi sanki?. 
- Onlardan bize tehlike yok. .. 
- Siz bizim hududu.muzu aştı · 

nız .. 
- Askerlerimiz memleketlerin · 

den uzak kaldılar. 
Bu muhavere böyle devam et· 

ti ... 

lki yegen bir türlü harbi kim 
l:azanacak?. suali üzerinde ittifak 
edemiyorlardı. 

Herman dedi ki: 
- Haydi, mademki inat ediyor· 

sun bahse girelim. 
- Girelim .. Ama ben bu harbi 

kazanacağımıza emini.m. 
- Harbi siz kazanacaksınız. N~ 

bahse girersin? .. 
- On bin franga bahse girerim. 
- Peki .. 

Edvar düşünüyordu: 
"Ben, bütün kalbimle Fransa· 

nın galip gelmesini istiyorum. On 
bin frank bahse girdim diye bu · 
nun aksini istiyecek değilim. Fa· 
kat şayet, Fransa mağlup olursa 
ben de on bin frank kazanmış o-
lurum.,, 

Herman da afağı yokarı böylP 
dü~ünüyordu .. 

Birbirlerinden ayrılacakları za-
man, para meselesini santimi san" 
timine hesap eden Herman sordu: 

- Bu On bin frangi, frank ola· 
rak mı yoksa mark olarak mı ve· 
receksiniz?. 

Edvar bir müddet düşündü. 
sonra cevap verdi: 

Fransa, Sovyet Rusya tarafın -
dan ileri sürülmüş olan mütaarrı
zın tarifi hususunda elde edilen 
neticelerden memnundur. Silah· 
ları · bırakma konferansı için ve
rilen tehir kararı Fransa tarafın
dan yapılmıştır. Fransa bunu sa -
dece fay dalı görüşmelere fırsat 

vermek, dağılmasını istemediği 

konferansı muvaffakıyetsizliğe 

götürecek zıt görüşleri azaltmak 
maksadiyle kabul etmiştir. 

Fransız baş vekili, hükumetin 
bir tuzak olmaması için daimi bir 
şekilde kontrol edilmek şartiyle 
ayni zamanda silahların bırakıl -
ması meselesinde almış olduğu va
ziyeti hatırlattı. Eğer bütün mil -
!etler silahları bırakmak husu -
sunda ayni irade ile hareket etse
ler, samimiyetlerini ispat için ser-
best ve dürüst bir şekilde kontrol 
hususunda Fransa gibi yapsalar 
sulh büyük mikyasta takviye edil
mi§ olacaktır. 

Dörtlar misakı büyük •ulhper
ver te§ekkülle'rin mantıki bir ne • 
ticesidir. Fakat misakın imzalan
mıı olması devamlı bir siyasi e
ser demek değildir. 

M. Daladier aziz mütefikleri kü. 
çük itilaf ile Belçikanın yardımla
rının ne kadar kıymetli olduğunu 
söyliyerek: 

- Dörtler misakında, demittir, 
önayak olan büyük ve komşu dev
letlerle dostane görüşmelerimize 
devam etmek istiyoruz. Bu 
devlet ile aramız pek uzun süren 
anlaşamamazlıklarla açık kalmıt· 

E-dvarla Hermnn, amcalarının 
ölüm döşeği başında karşılaştılar .. 
Harp başlıyalıdanberi görüşme -
mişlerdi.. Aralarında dargınlık 
yoktu .. 

- Herrnan, İsviçre frangı ile tı. 
verelim!. Franaız Sovyet ademi tecavüz 

Bu harbi de onlar çıkarmış de
ğillerdi.. Bunun için birbirlerine 
kızmağa hakları yoktu .. Olamaz -
dı ... 

Cenaze mera&imi bittikten son
ra küçük bir lokantada baş başa 
oturdular.. Ailelerinden bahset -
tiler. Ne alemde olduklarım so • 
ruşturdular .. 

Matmazel Este] koca kız ol· 
muş, M.Heinrich aGker olunca bı
yık bırakımıştı .. 

Bir Amerika Milletler 
cemiyeti yapılmak 

isteniliyor 
Montevideo, 9 (A.A.) - Sal -

vador hükumeti, montevideoda 
toplanacak olan Amerika hüku
metleri içtimaı münasebetiyle bir 
Amerika milletler cemiyeti yap -
mağı teklif edecektir. 

~ ~ ~ İtalyan donanmasını teftiş 
Fı?kat söz dönüp dolaşıp harbe 

geldi .. 

- Ama, bu da ne harp ya Ed • 
var!.. 

- Evet, ne harp!. 
İçlerini çektiler, sonra gazete· 

lerde okudukları bütün harp laf · 
silatından bahsettiler. Fakat bir· 
birlerini kırmamak için ihtiyatkar 
konuşuyorlar, mütekabil muzaffe" 
riyetlerden bahsebniyorlardı. 

Bahsetmiyorlardı, ama, gene de 

Roma, 9 (A.A.) M. Mussolini 
dün donanmayı teftiş etmiştir. 

Yanında baş amiral Thaon di Re 
vel ve bahriye nazırı M. Sırıannı 

vardı. Başvekil "Pola,, gemisine 
binmiş, filonun ortasından geç -
miştir. 

M. Mussolini oradan Astieyine 
dönmüş ve Romaya gelmiştir. 

Rokf eller 94 yaşında 
içlerindeki vatan hisleri kabarma· NEVYORK, 9 (A. A.) - Dai-
ğa başlıyordu.. ma dinç ve nikbin, sabık petrol 

:(. lf. "° kralı Con Rokfeller, dün bir aile 
- Hayır Edvar, bir millet ne bayramı yaparak, evinde doğumu

kadar kuvvetli olursa olsun, bütün nun 94 üncü ıeneaini kutlulamıt -
cihanla dövüşemez.. Sen hiç tek Itır. 

misakının büyük bir ekseriyetle 
kabulünü hatırlatan M. Daladier 
iki devletin biribirlerine ataşemili
terler göndermelerinden ve iktı
sadi müzakerata başlamalarından 
memnuniyetini bildirmiştir. Ame
rika ile de hükumet mevcut rabı
taları kuvvetlendirmeğe ve bazı 
anlaşamamazlıkları ortadan kal -
dırmağa çalışıyor. 

M. Daladier İngiliz ve Fransız 
siyasetinin Cenevre Paris ve Lon
drada dostane münasebetlerini 
kaydederek iki devletin ekseriya 
müşterek bir vaziyet aldıklarını 
söylemiş ve demiştir ki: 

- Sulha tamamen bağlı, başka 
milletlerin istiklallerini olduğu gi
bi kendi hürriyetini de muhafaza 
etmek hususunda çok dikkat eden 
Fransa müşterek emniyet için la • 
zım olan devletlerin yaklaşmaları
na dürüst bir şekilde çalışmaktan 
başka bir fikir taşımamaktadır. 

Fransanın iktuıadi dü&turunu 
anlatırken bat vekil, F ransanın ne 
kapalı bir iktısat ne de kendi ba
şına buyruk olmak istemediğini 

söylemittir. Fransa iktısadi istik
rara avdetin ve mübadele intiza • 
mının para istikrarına bağlı oldu
ğu ve müdafaa etmekte devam e -

Karısını öldürdü, 
oğlu ile vuruştu 
Liyon, 9 (A.A.) - Liyon yakı

nında bir kasabada bir aile facia
sı olmuştur. Altmışlık bir ihtiyar 
18 ay ayrılıktan sonra artık ken • 
disi ile müştereken hayat geçir -
mek istemiyen karısını rövelverle 
öldürmüştür. Bu sırada oğlu gel
mit iki adam arasında hakiki bir 
tüfek a.te!İ teatisi olmuş ikisi de 
ağır surette yaralanmı!br. 

Almanyada yeni teşkilat 
BERLlN, 9 (A. A.) - Prusya

nın yeni devlet şurasının teşekkü
lü ve salahiyeti hakkında kanun 
bugün tatbik edilecektir. Yeni dev
let şurası büyük merasimle gelecek 
hafta eski imparatorluk şatosun -
da açılacaktır. Eski şura dağıtıl • 
mıştır. 

Papalık ve Almanya 

Misakın imzası 
yaklaştı mı? ııı 

PARlS, 9 (A.A.) - Matin f'' 
zetesinin Roma muhabiri M. O' ' 
:Jouvenel'in dün M. Suvitchi'i ıi' 
yareti İtalyanın Paris sefiri ~ 
Pignatti Gustoza'nın M. Daladiet 
ziyaret etmesi arasında bir rniln'' 

•• 
sebet görmekte ve Romada bı1 ıı , 
yaretlerden dörtler misakının idi.' 
zasının yaklaşmış olduğu netice/ 
nin çıkarılmakta bulunduğunu İ~ 
vet etmektedir. 

Matin gazetesi, M. Musolinİ 
müdahalesi üzerine Almanys , 
eski protestolarından vaz geÇ 
olduğunu ve Düçe'nin buna mu 

bil Almanya ile papalık mak 
arasında akdine çalışılan konts', 
tonun akdini kolaylaştırmak İ 
çalı§mış bulunduğunu yazıyor. 

Matin gazetesi, misakın im'' 
sından ve yeni Fransız sefiri R0 

mada vazif eıine başladıktan ı 

ra M. Daladier'in Romayı ziys 
etmesi ihtimalinden bahsetmekt~ 
dir. 

VATtKAN, 9 (A. A.) - Vati- Gazete bu seyahatin merk 
kanla Almanya arasındaki muahe Avrupa meselesine tealluk ed 
de Vatikan müsteşarı ile Papen a- müzakerelere doğrudan doğru 
rasında imzalanmıştır. girişilmesi ile alakadar olacai 

Berlin, 9 (A.A.) - Papalık ile ilave etmektedir. 
muahedenin Romada imzalandığı Yugoslavya ile İtalya arasın 
~haber alır almaz başvekil Hit - daha şimdiden Sovyetlerle küç 

ler siyasi cürümlerden tevkif e - itilaf devletleri arasında akted~ 
dilmiş olan bütün papaslar için af miş olan misaka benizyen ve Ad 
'IA ;,1 ı•v ~ı .ı. ı '*-~• il~:.1 ,,o., O J o 1 
ı an elmı§ ve aıyaaı manıyelte ol - yati'k "t 1 b. d · , • • , e aı o an ır a emı teca t 
mıyan dıni t~şkıl!tın4:e1Crar-yapıl- m·ı k · · .. k l . 'fabl .. . . sa ı ıçın muza ere ere gırı " 
masına musaade etmıştır. · ld w • l li 

Af emirnamesi sonunda, Hitler, 
yakında devlet ile protestan kili -
sesi arasında bir anlaşma imzala -
nacağı ümidini izhar etmiştir. 

111mınmnınmmuıunummumm111rtunıım11nnnmımınmı11J1111ııutıı11UDa1mımaımu 

deceği noktayı nazardır. Bu nok
tayı nazarın dünya buhranına en 
İyi ve emin bir çare olarak kalmak 
ta devam eden müstahsiller ara
sında kontrollü bir anlaşma yapı
labilmesi için sonunda muvaffak 
olması lazımdır. 

M. Daladier Fransanın beyne! -
milel büyük siyasi itlerin tekamü -
lü ve krık saatlik iş haftasının tat
biki hususlarında önayak olduğu -
na işaret etmiş, hükumetin ana • 

vatan ve müstemlekeler ziraat, ti
caret istihsalini ahenktar olmasına 
çalışmış olduğunu hatırlatmıftır. 
Bundan başka hükumet içtimai sa
hada ve dahili işlerde madencile -
rin tekaüt kanunu, içtimai sigor
talar muamelesinin sadeleştirilme
si itsizliğe karşı mücadele, At -
las aşırı kumpanyasının demiryol
larımn, ticari, sivil ve askeri tay
yareciliğin yeniden tensiki meıe -
lelerindeki faaliyetten de bahset -
miştir. 

Başvekil hükumetin demokrat
lık ülküsüne olan bağlılığına söz 
ile değil yapılan işlerde gösteril -
miştir. 

Franaanın kuvvetinin soğuk 

kanlılığını mu haf aza ve her reji -
me tam bir tekilde itimat etme -
sinde olduğunu ıöyliyen başvekil: 

- Hükumet, demiştir. Fransa
nın sakin kuvvetinin azalmasına 

müsaade etmiyecektir. Ve küçük
lere karşı bu açık mücadeleden 
dünyaya yeni terakki ve fütuhat 
yollarında yürüyebilmesini temin 
edecek bir nizam çıkması için elin
den geleni yapacaktır. 

mış o ugu rıvayet o unuyor • 

Amerikada .içki yasağıııl 
kaldırmak için 

Va,ington, 9 (A.A.) - M. R 
sevelt içki memnuiyetinin kald1 

rılması için halka 'müracaat et 
tir. 

Hatırlardadır ki kongre içki 
sağının kaldırılmasını kabul et 
mişti. Fakat bu karar tatbik eJ~ 
meden evel 36 devlet tarafınd 
tasdik edilmesi icap ediyordu. 

Alabama demokrat liderine 1~ 
dığı bir telgrafta M. Rooıet 

şöyle diyor: , 

"Geçen sene kabul edilen J~ 
mokrat fırka programının eli.,, _J 

den geldiği kadar tatbik edil,- ' 
ni açıkça ıöylemittim.,. ~ 

Kadın tayyareci rekor" ~>t 
(>' 

Newart - New - Jeraey, 9-"" d· l 
A.) -Tayyareci Amelia Erb 1 .~ 
Amerika kıtasını Losangel~· ~ 
Nevyorka 17 saat yedi dakik• ; ~ 

çerek kendi yapmıı olduğu J~ ' 
saatlik kadın tayyareci rekO ~ 
kırmıştır. , il 

' l l 
F 1• • ·ı edil ~ ransız mec ısı talı ·I -"" 

..ı•'' ~ Paris, 9 (A.A.) - M. D .,,1 \ , 
dün, hiç bir hadise olmad•" V' ~~ 
lisin tatil nutkunu okumuttıl'~ b"'-
mebuıların büyük bir kııJ111 ~ 
fından alkıılanmıştll'. '1 

"' · ei1 ~, 
Hindistandan lngiıter \ 

taşınan albnlar (İ \ 
c,o' 

Bombay, 9 (A.A.) - 1 
vapuru, Londraya 6.141·~ıi'' 
lelik bir altın yükü ile gitı1'1 



Bosna Hersekten Mektup 
········--······-·-···· .. ·····················-·-·· .. -

Sular çekilince ••• 

Yugoslavya bir ada kazandı 
8osNA, (Hususi) - Köy ha -

111 Yeknesak olduğunu iddia e
'11 er, bir kaç gündenberi benim 
lldug"u k"" ·· ·· 1 f.k. · . ın oyu gorse er, ı ır -

ı' h dcıiittirirler.. Bosna Sırbis -
. , • ~:dudunda, Drina sahillerinde 

Si Y ... Nehrin öbür yanı Bosna; 
. ~ ' t?t~nden vergi alınmıyor. 
iff •çın köyde buram buram 
~ durnanı tütüyor . 
·l.ı .~öylüler bir ada ketfetti -

tun bu ketfi tes'it ediyoruz. 
erkanı ve büyükleri nehir 

d da toplandılar. Vapurlar 
) 1• Bindik, nehrin ortasındaki 
~ doğru yollandık. . 
d' itadan da bir vapur kafilesi 

1
' 8osna ile adanın arasındaki 
e •e Sırbistan la adanın ara· 
i ınesafe küçüldü. llkbaha -

Cezirleri Sırbistan namına iyi 
1th. Sular çekilmit ve dört 
kadar bırakmıttı. Bu sene 
İçin geçen sene kendine ait 

tt~d~yı kaybetti. Bosnalıları 
[)ltrıızin tenliklerine davet et -
d '"eti kabul ettiler. Geçen se· a:· Sırplar ~dayı kaybetmitler 
•nalılarm fenlik davetini ka

.:lınitlerd i. 
lıa\'aliden Belgrada pek az 

'~ret oluyor. Ora hayatını 
hat . ~uluyorlar. Köyde, iki el 
. f IÇın çalıtınca insan kolay 
.n oluyor. E, köyde de fazla 

e ihtiyaç yok .. Hem mühim bir 
daha var; bir koca, ıehirde, 

llıı köyde olduiu sibi, ıöz ö. 
e 'bulunduramaz. Harekitını 
ol edemez .. 

tan ve kahveıi getirildikten sonra 
karıaı yanına oturacak ve kahve • 
sini 11marlıyacak .. 

Bir gün, bir köylü ile karısını 
gördüm. Pazardan dönüyorlardı. 
Kocası bir domuz yavrusu satın al· 
mıftı, kadın domuzu sırtına vur • 
muş taşıyordu. 

Bu haf ta köyün panayırı açıla -
cak. Hümmalı bir faaliyet var .. Ba· 
rakalar ,çardaklar kuruluyor. Bu -
rada her nevi musiki aleti var. 

Bakırı var, tahtası var, gayda • 
sı ve kemanı var. Sözün tam mi -
nasiyle "toplanıp ehli hava, her bi
ri bir saz çalıyor,, ve kimse öteki· 
nin çaldığını dinlemiyor. 

Dansedenlere domuz kızartma
sı, koyun kızartması, rajika, kahve 
ikram ediliyor. Bu köyde herkes , 
her aklına estiği anda danseder. 

Yemekler, geniş yolların kena -
rmdaki büyük ağaçların gölgesin
de yeniyor. Lotarya oynıyorlar, ni
şan barakalarmda niıan atıyorlar . 
Ayağımın dibinde, bir bez yığı· 

nı vardı. Bu yığın yavaş, yavaf 
kımıldadı. iki karagöz gözlerime 
baktı, ve bez yığınının en mülev -
ves bir kötesinden kirli bir el u -
zandı. Bu gözlerde bir sır, ayni za
manda da yafamak zevkinin pa -
rıltıları vardı. 

Çingene çocuğunun kirli eline 
bir dinar sıkııtırdrm. Çingene ben 
den uzaklaştı. Baıka birine gidip 
el açtı. 

Eve dönerken ,iki çocuk bana 
kiraz satmak istediler. Çartı fia -
tından yarı yarı az istiyorlardı. 

Çarııda istenilen,par• adeta hır -
sızlıktı. Fakat çocukların istedikle
ri fiat ta hırsızlıktan başka bir teY 
değildi. 

Yabancı gördüler mi, kaş göz a· 
raaında soymıya bakıyorlar. 

HU• eyin Sarovlc; 

ahudilere karşı Alman
yada tutulan yol 

'y illıudilerin gitmeleri menedilince 
C>.tılar açlıktan ölüme mahkümdur 
~lin, 8 - Almanyadaki ya- izin kağıdı vermiyor.. Sebebi, 

· vaziyetleri gün geçtikçe bunların, vergi borçlarını ödeme· 

\ ~~İyor.. Hitler rejiminin mit olmalarıdır. 
~ilcat sahasına geçmesiyle ' Halbuki Almanyada hüktlmete 

\, 1>· Yahudi dii!manlığı üze - borçlu olmıyan hemen hemen yok 
~ ~" ço~ ya~udiler Alman - gibidir.. Ne kiracı ev sahibine 

(~ . ~~ etnııılerdı. kirayı öder, ne de ev sahibi ver· 

~ı._ cı memleketlere giden gisini verir .. 
, fi.~ -r'IJla. acıyan yahudiler, Polisten lzinnamesini almak 

r} ~ onlara gıpta ediyorlar... mecburiyeti olmadığı zamanlarda 

~~ .\hnanya dahilinde İt bu· paıaportlarını almıt olanlar, tim
tlıt_ )ah lrı?temad!yen tahk~r edi- di hududtlardan geri çevriliyorlar. 
,. \ıdıler, tımdi harıce de Buıün yahudiler, burada perişan 
l 

')otlar 
~llt "- .. bir haldedir.. Ne oldukları yerde 

""'~haceret hatladığı zaman rahat yaııyabiliyorlar, ne de gide· 
~ İtt• Ulclar, Almanyayı terket- biliyorlar .. 

\ı' s:en~.ere pasaport veriyor · Hitler rejimi yahudileri açlığa 
~' Runlerde hükumet, kon- mahkum etmiıtir ve onlan itkence 
~' ra bir tamim göndere - ile imha edecektir.. Bugün tutu· 
'~rort iatiyen yahudilere, lan yol bunu gösteriyor .. 
'l tit... -... Verirken polisten ha · 
~,~tici elt İçin izin veıikası alıp 
\ "'ıı_~l't. ~orulmasını bildirdi 
\~~il tzınnameıi olmıyanla-
~ •erilmemeıi emre.dil-

~~ ........ -.. ~ Wr yahudlye 

Otomobil 4jarptı 
Yeni bostan caddesinden git

mekte olan yedi yatlarında Tur -

han iıminde bir çocuğa ıoför Hak· 

kının idaresindeki 2204 numaralı 
otomobil çarparak yaralamııtır. 

-- 10Temmuı1931 ~ === 
Kebap, pilav ______ ...... 

Okka ile! 
Yakında arşınla makarna 
ve tane ile fasulye başlarsa 

İstanbulda tane ile satılan ka • 
vun, karpuz, hiyar, patlıcan gibi 
şeyler, Anadolunun bir çok yerle -
rinde okka ile satılır. Sonra gene 
Anadolunun bazı yerlerinde ke • 
bap, köfte gibi pitmit etler de ınüt 
teriye okka ile verilir. İfte timdi ls
tanbulda da ilk defa olarak okka 
ile kebap satıfı batlamıttır · 

Beyazıtta Koska caddesinde 
Kastamonuluların açtıkları yeni 
bir dükkanda her türlü pitmit et· 
lerle pilav okka ile satılmıya ha -
}anılmıştır. 

Şimdi oraya giden müfteriler: 
- Ver bize yüz dirhem kebap ! 
- Kes bize budun yağlı tarafın-

dan yüz elli dirhem! .. 
- Bana yarım okka pilav ver!. 
- Tabağın altına yüz dirhem 

pilav, üzerine de yetmit bet dir -
hem et koy! 

Demektedirler •• 
Bir bakıma bu hiç te fena bir 

usul deiil, lakin bu okka usulü 
çorbaya, kabak kızartmasına, bi -
ber dolmasına salataya, hotaf a da 
sirayot ederse itte o zaman aıçı 

dükkanlarında hayli zaman bir a -
laydır gidecek.. Mesela müıteri 

tezgahtara : 
- Ver bana turadan yüz dir -

hem çorba!. Yahut yetmit bet 
dirhem hoşaf!. • 

Dedi miydi lokantanın içinde 
bir kahkahadır kopacak! 

Kebapların, pilavların, çorbala· 
rın, hotafların okka ile satılması 
pek bir şey değil amma, bu gidit • 
le atçılar tı:rtar da günün birinde 
böreği, makarnayı artınla, nohu -
du, kuru f uulyeyi taneyle aatmı • 
ya kalkıtıraa o vakrt lokantalarda 
ki bütün yemekler tadından yen • 
mez!. 

Gene kaçak eşya 
yakalandı 

Türk bandralı Anteris vapurun· 
da dün araştırma yapılnııf, iskam· 
bil kağıdı, pudra ,ipekli kumaı bu· 
lunmuşutur. Vapurun telıiz memu
ru yakalanmıt, gümrük ihtisas 
mahkemesine verilmittir • 

Muhafız gücü bisikletçileri 
Dinar, 9 (A.A.) - Muhafız gü

cü bisikletçileri aaat 9.30 da Dina· 
ra girdiler .. Kaza erkanı tarafından 
kartılandılar • 

İtalya hava filosunun 
seyahati 

Nevoyrk, 9 (A.A.) - Hava iyi 
olmakta devam ederae ltalya tay • 
yare filosu bugün taf akla beraber 
lzlindada Reykjairk' dan Labra
dorda Cartwright'ye gitmek üzere 
havalanacaktır. 

Londra, 9 ( A.A.) - Nevyork -
tan bildirildiğine göre havanın bo
zuk olmasından Balbo tayyare fi
losu birkaç gün sonra kalkacaktır. 

Alman tayyarelerinin 
yeni işaretleri 

Berfin, 9 (A.A.) - Bundan 
sonra Alman tayyare ve dirijayleri 
dümenlerinin üzerinde bir tarfnda 
siyah, beyaz kırmızı renkleri bir 
tarafında kırmızı zemin üzerine 
Hitlerci haçı ile "Deutachland,, 
manasına (D) harfini tatıyacak -
lardır. 

Hariçte uçacak olan Alman 
yelkenli ve motöraüz tayyareleri 
de ayni iıaretleri koyacaklardır. 

Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavgası 

Muharriri: Ömer Rıza 
44 -

_ Buna füphe yok. Fakat Ti - size şunu anlatmak isterim.. Mer
tus bir emir vermiş, yahudilerin yem müthit tehlikeler içindedir .• 
eline sağ düşenlerin idam edilece- Domisyenin hafiyeleri hep onu a· 
ğni söylemişti.. Siz onun emrine I ramakla meıguldüler.. Onun için 
muhalefet ettniz.. Yahudiler ta· ı Meryem bu tehirden kaçsın. Tay
ratından esir edildiğiniz halde raya dönmün. Orada onun dostla
hayatınıza hatime çekmediniz ve rı da, malı da, mülkü de vardır. 
Romaya avdet ettiğiniz zaman - Ben de bunu düşündüm. Fa· 
Domisyenin husumetini kazandı - kat kızımı buradan kaçırmağa im
nız.. Domisyen şimdi, Titusa se- kan bulamadım... Limanlardaki 
nin içni diyor ki: memurların hepsine Meryemin ev-

- Bu adam benim sevdiğim bir safı verilmiş ve onu ele geçirip 
esireyi elimden aldı. ve bana ha· göndermeleri için emirler netro -
karet etti. Artık sen de ona kartı lunmuftur.. Bunu adamlarımdan 
bana yar ol! Buna karşı Titus ne haber aldım, ve benim adamlarım 

d. b'l. " s d 1 d k dık ıye ı ır . ... ezarın a am arın an ço sa • 
Fakat sen bana yol gösterece - tırlar .. 

ğini söylemiştin, acaba bu yolu - O halde Meryemi Romadan 
altınla mı dötemek lazım.. çıkarıp deniz aşırı bir yere gönder 

_ Hayır... Altın kafi gelmez.. meğe hiç mi imkan yok? .. 
Bu yolu inci ile döşemek gerek, - Bana kalırsa yalnız bir çare 
açık söyliyeyim. İncili kız yok vardır. Fakat o çareye hat vur. 
mu o'lu ver.. Mesele hallolunu - mak bizim haddimiz değil.. Pa. 

ramız yetiunez.. " nur.. r~ 

Markus, maksadı anladı ve ce· - Bununne olduğunu söyleyin. 
vap verdi: - Bir gemi satın almak, gemi-

- Ben domuzların önüne inci nin bütün tayfasını hiriıtiyanlar • 
d "''\' ' d . t k M atan bir adam egı ım . · an temm e me , sonra erye -

- Asil Markus, bir kere daha mi geceleyin gemiye kaçırmaktır. 
dütünün. - Siz bu gemi ve mutemet a-

- Dütündüm.. Fakat teklifini damları bulun.. Ben de parasını 
kabul etmiyorum.. Kabule de im- temin ederim .. 
kin yok.. Çünkü bu kadını~ ne • - Ben çalı§mağa başlarım. Biz 
rede olduğunu da bilmiyorum. gemiye ticaret eıyası da yükliye • 

- Sizin gibi asil bir Romalının ceğimiz için sarf edeceğiniz para .. 
sevdiği bir kadına bu kadar vefa- yı da yakında size iade ederiz. 
kir olma11 yaratır.. Ben vazife • Piskopos bundan sonra Marku· 
mi ifa ettim ve muvaffak olama- su denemeğe batladı .. Onu hiris • 
dıın.. Artık bu kadını aramakla tiyan cemaatine almak için uğrat
meşgul olacağım ve sana malumat tı.. Ona türlü türlü mev'izeler 
getireceğim.. verdi ve nihayet kalkıp gitti. 

Git bakalım!. Piskopos dört gün sonra tekrar 
Saturius kalkıp gitti.. iki gün geldi. Onun gelmesinden bir gün 

sonra Markusa Septimus namında evvel, Markus, Sezar Vespasyenin 
bir adamın kendisini ziyaret et - davasiyle metrul olmak istemedi
mek istediğini söylediler.. Mar - ğini ve kararı Tituıabıraktığım 
kuı tanımadığı bu adamı kebul öğrendi.. Markus, karar verilin • 
etti.. Görünüşünden esnaf olc!u - ciye kadar mahbus kalacaktı. 
ğu belli idi.. Markus ona: Piskoposun getirdiği haberler 

- Otur!. Dedi.. mühimdi. Çünkü lazım olan bu 
O da oturdu ve sonra sordu: gemi bulunımuttu •. 

- Ne istediniz?. Gemiyi almak ve tayfayı seç • 
- Bir ıey istemeğe gelmedim.. mek kalmııtı. Sonra Ballus ile 

Benim vazifem muzkrip olanlara kar111 da ayni gemi ile suriyeye 
teselli vermektir.. gidecekler ve orada yafıyacak • 

- Teıekkür ederim.. Çünkü lardı .. 
burası tam ıztırap mabedidir.. Markus lazım olan paranm ve-

- Biliyorum ve ıztırabınızın se- rilmesi için adamlarına emir ver-
bebine de itinayrm.. di.. 

- Markus adamın yüzüne dik- Piskopos ziyaretlerini sıklqtır • 
kat etti: mıştı.. Çünkü itler yolunda gidi-

- Hiritaiyan mısınız?. yordu.. Gemi alınınıt ve hazırlaD. 
Misafir durakladı .. Markuı ona mıf tı.. Sonramünaaip ticaret ef • 

cesaret vermek istedi: yası ile de yüklenmitti 
_ Korkmayınız ... Size benden Bu hazırlıklar içinde iki ay 

zarar gelmez. Zaten sizin arka- geçti.. Titus henüz avdet etme • 
datlarınız içinde dostlarım da var~ diği için Markus hala mahbustu •• 

_ Korkmuyorum, aıilMarkus... Domisyen Meryemi bulmaktan 
Zaten Neronun devri çoktan geç· nevmit olmu§ gibi ise de hasmın· 
ti.. Emirülhak Nespasyen de bi - dan intikam almak üzerinde ısrar 
ze dokunmuyor.. Ben Romada ediyordu.. Müsait rüzgarlar eıer· 
hiristiyanların piskaposuyum. Si- se gemi bir hafta içinde hareket 
zinle görütmek için geldim.. Bel- edecekti.. Meryem Astiaya gö • 
ki size bir az teselli verebilirim. türülecek ve oradan gemiye bindi· 

_ Çok teşekkür ederim .. Fakat rilecekti.. Piskopos Markusu hi • 
bana vereceğiniz teselli mukabi • ristiyan yapmağa uğraııyor, fakat 
linde ne istersiniz?. muvaffak olamıyordu.. Nihayet 

- Hiç bir teY istemem. Piskopos bir gün Meryemin veda· 
- O halde sizi buraya kim gön· namesini getirdi. Meryem diyor. 

d d . ., du ki: er ı .. 

- Sizi seven biri. 
Markus yerinden sıçradı: 
- O mu?.. O mu? .. 
- O .. Evet o, yani kızım Mer· 

yem.. Kendisi o, dadısı da §İmdi 
rahattır.. Hepimiz onu sonune 
kadar himaye edeceğiz .. 

- Size çok minnettarım. Fakat 

- Markus istediği için Roma. 
dan ayrılıyorum ve tekrar ne za
man bulutacğımızı bilmiyorum,. 
Belki de buluıamayız. Fakat ne 
olursa olsun, ben munhaaıran o • 
nunum. Onun halası için rece 
gündüz dua ediyorum. 

(Devamı var) 



Bağdatta sıkı bir 
ahlak mücadelesi ! 

• 
Karllerimizlll fUkA•etlerc Askerlik işlerı 

u ri;:··i<üı;ı;;·;·~k~~~;·;~? M~Ifii""G·i~ii;re 
Dünya fındık mah- . (Naciye) im~iylıe _aldıjuıuz Osküdar askerlik tubesİDd~: 

hır mektupta demlıJ'OI' kı: bit 
l •• k d ? Derece üzerinden malul sa SU U De a ar • "Zarfının üstünde güzel bir yazı 

-········--····-········-··---
Ticaret ve lldısat 

İhracat ofisinin aldığı ilk haber

Maarif nezareti Muallim Hanımların ıer 1933 senesi dünya fındık mah-

ile Urf aya yazdığım bir mektu • askeri memurlarla efradın • -" 
yelleri 191 numualı tefsiri P"'. 

bum bilmem hangi memur tara - 1 
niye göre yeniden tesbit edi 

fından (Kütahya) okunarak Kü ._ 
tir. Şubede kayitli malul 

tabyaya gİtmİftİr. t, 
8 ti ıst L-ld 12 ta . tan ve memurlar resmi ıeııe u ıure e anuu an rı - .. . _,,.. 

h . d · ld .... _,_.. b aş cuzdanı ılk ve son DJ»"" 

pudra ve boya kullanmalarını yasak etti ·~:~u;ü::=: ::;1U.:=:in°
1
: 

dedil'. 
darı ln~lizlerdir. ın e vermış o ugum meıuu um 1 .1 b b h i Bağdattan (Taymi:s) e bildirili

yor: Bir müddettenberi Bağdatta 
ahlaki seviyeyi yükseltmek içiıı 
büyük bir mücadele vuku bulmak
ta ve nazırlardan birçoğu bu mü

cadele ile alakadar olmaktadır. 
Mücadele neticeler vermeğe bat -
lamııtır. Birkaç gün evel maarif 

naurı Seyit Mehmet Mehdi, mu
allim hanımların pudra ve ruj kul
lanmamaları için bir tamim net -
retmif, muallim hanımlar da bu 
tamim dairesinde hareket etmi§ -
lerdir. 

Irak hükmneti bir müddet mu
kaddem bu kunıpaaıyaya bir mik
tar arazi vererek onun burada bir 
yarıt sabası inıa etmesi için imti • 
yaz vermiıti. 

Gelen ilk malUm&ta göre fındık 
istihsal eden memleketlerde, lı -
panya, ltaJya ve Türkiye .le, n.zi -
yet fU tekilde tahmin edilmekte • 
dir. 

ispanyada bu sene fındık mah • 
sulünün az olacağı ve geçen sene 
istihsali.tının üçte birini geçmiye· 
c:eği tahmin ediliyor. Geçen ıene -
den kalma bakiyelerin iıe yeni 
mahsule kadar çıkarılacağı ümit o-

k 28 'h" d U f 1 1 rapor arı ı e era er ani anca tarı ın e r aya vası A 

1 b·ı · · p t l malulü olduğunun ve harp 
0 a 1 m1ftir. os a memur annın 1 d ... b . .... . ta) 
d -kk • · lb_.__ • · · de o ma ıgı te eyyün ettigı 

ı atını ce çınwenızı nca e · k d" . ·ı "k • en ısıne verı en ı ramıye 
rim.,, nı tekaüt maatlarından kat't 
:·············3···········K··········· .. o···· ....... - .. -i tile geı:i verileceğine dair polf' 
1 • • • 1 ti daları ile; efrat resmi senet 

Bundan başka Bağdatta bütiin 
kabaralarda kapatıllDIJlır. 

İmtiyazın müddeti on sene idi. 
.Kumpanya bu aha üzerinde yirmi 
bin at.erlin harcetmit bulunuyor. 
Halbuki Irak parlamentosunda * aöyliyen mebualar:, yarışların 
yapılmamasını, ve yarııçılığın iyi 
bir teY olmadığım anlatmaılardır. 

Bu hatipler mecliste kendi leh
lerinde bir tesir uyandırmağa 

muvaffak. olmutlardır. 

lunuyor. 
ltalyada kezalik basene fındık 

mahsulünün geçen seneye niabetle 
az olacağı tahmin ediliyor .• Alman 
haberlere nazarım Sici}yada bu se 
ne rekolte.inin mühim mabette 
noksan olacajı tahmin ediliyor .. 

! Satlllalma Komisyoau ilAnlan : i at cüzdanı ve raporları ile . . 
·········-····-··························-············· Tem muz nihayetine kadar 

M. M. V. SA. AL. KOM. dan: I 
Yerli fabrikalar manaulitmdan 

müracaat arı. 

Beyoğlu S. H. Hakimliği• 
İstanbul defterdarlığı f 

Cemil Beyin Beyoğlunda G'" 
suyu caddesinde 55 numaralı 
kanda kunduracı Ahmet f.fı 
aleyhine ikame eylediği teda~ 
retinden 30 liranın tahsili Son günlerde Irak parlamento

ıuada ve ayan meclisinde bak 
)'&nf kumpanya•ı aleyhine ıKl

detli netriyat vuku balda. Y arq 

Kumpanyasının bqlıca. aermaye -

Ba siyam devam ettiği tak • 
dirde Bağdat, arap tebirlerinin 

en denaklanndan biri olacak ve 
Bağdada seyyah celbi son derece 
ınütkülleıecektir. 

Bulgar - Türk binicilik 
müsabakaları bitti 

Geçen sene bakiyesinin de yeni 
mahsule kadar sablacağı kat'i ad· 
dediliyor. Roma ve Napoli fındık 
Tekolteleri de geçen seneye nisbet 
le az tahmin olunuyor. Buralarda 
r~en seneden kalma bakiye yok -

18,500 mebe kul"fUlli ve 17,500 
metre haki renklerde astarlık bez 
kapalı zarfla münakaaaya kon· 
mu§tur. ihalesi 26 temmuz 1933 
tarihine müsadif çarıamba günü 
saat 11 de yapılacaktır. Taliple· 
rin tartname ve mümuneniai gör
mek üzere her gün Ankarada M. 
M. V. Sabnalma Komiıyonana 
müracaatlan ve münkasaya ifti • 
ralc edeceklerin ogiin ve saatinden. 
evvel teklif Ye teminat mektupları
nın makbuz mukabilinde mezkur 
Komi&yon ri1aıetine tevdi eyleme· 
lcri. (3128) (2883) 

üzerine mezkur düki.ndaD 
ikametgahı meçhul bul 
mübatiri tarafından verilen 
ruhattan anlaşılmıt ve bittaleP 
nen tebligat icrasına karar 91 

rek emri muhakeme 14 - 9 -
saat 10 a talik kılınmrı old 
dan yevmi mezkurda bizzat 
vekil hazır bulunmadığı 
dirde muhakemenin ııyaben 
yan edeceği tebliğ makamnı• 
im olmak üzere ilan olunur. (Baş tarafı 1 inci Sayıfada) iki hata J&pmıfh. Yüzbaşı Cevat 

Bey ise tek bir hata yaptığı için 
birinciliii elinde tutuyordu. Bu va
ziyet son müsabıka kadar böyle 
devam etti. Son müsabık yüzbatı 
Doğramaciyef kırdı ve kendisi 
hiç hata yapmadan müsabakayı 
tamamladıiı için Cevat Beyde bu
lunan birincilik de böylece son da
kikada Bulgar zabitine geçiverdi. 

Neticeler fÖyle teıbit olundu: 
Bjrinic yüz batı Doğramaciyef, 

ikinci yüzbatı Cevat Bey, üçüncü 
Müsabakalar nasıl_yapıldı? yüzhaıı Lekanki Bey, dördüncü 

Müsabakalara bizden yiizbap mülizim Saim Bey, befinci yüz -
Cevat Bey (iki atla) birinci mü- batı Sennef Bey, albncı birinci 
lizim Cevat Bey (iki atla) müli - miilizim Eyüp Bey, yedinci birin 
zim Sadettin Bey (bir atla) birinci ci mülizim Cevat Bey. 

cilere müu.bakalann batb bir gÜ

ne bırakılacağı zannını verdirdi. 
Sonra kotu ıalıaaım çamurladı ve 
ufak ıölçüklerle doldurdu. Bunun
la beraber hava ıartlannm müsait 
olmamasına rağmen tribiinler se
ne hıncahınç dolmuftu. Halkımı -
zın öz sporlanmızdan hiriai oı.. 
biniciliğe ııösterdiği bu yüluek a -
lika ve heyecanı bilhaua kayde 
deier buluyoruz. 

mülazim Saim Bey (iki atla) bi- Türk ekibinden müsabakayı 
· bitirenlerin aldıiı ceza numaraları 

rınci mülazim Salihattin Bey (bir 
atla) binbatı Sami Bey (bir atla) yekunu (173) Bulgar ekibinden 

b• miiaababyı bitirenlerin aldığı ce
ırincı mülizim Eyüp Bey (iki at· 

la) yüzbatı Kılıç Tevfik Bey (bir za numaraları yekônu (200) bu • 
atla) iftirak ettiler. çoktu. Bu suretle Bulgar ekibi 

(27) buçuk numara daha fazla ce-
Bulgarlardan yüzbaıı Semof 8. 

(ik za puvanı alımttı. 
t i atla) yüzbaıı Angelof B. (iki 

atla) yüzbatı Lekarski Bey (iki at. Ekip itibariyle lehimize neti· 
1 ) celenen iki günliik müaabak&lann 
a birinci mülazim Kafeciyef Bey 
(b. ı ) b umumi neticeaine göre bet Türk 

,,t a irinci mülizim Ceba -
rof Hey (bir atla) birinci mülizim zabiti (yüzbaıı Cevat, mülizim 
Boyaciyef lvan Bey (bir •tla) yüz Sadettin, Cev~ Eyüp, Saim Bey
bqı Sa•of Bey (bir atla} birinci ler) 8 mükafat, dört BulKar zabi
mülazim Boyaciyef Aleksandr B. ti) yüz batı Sennof, Doğramaciyef, 
(bir atla) yüzbaıı Doframaciyef Lekarski, mülazim Kafeciyef 
Bey (bir atla) ittirak ettiler. Beyler) de altı mükafat kazanmıı 

Bu suretle müsabakalara her oluyorlardı. 
iki Misafirlerimizi ve kıymetli ıü· 
· · taraftan (12) ıer atlı girmİf 
balunuyordu. Türk ve Bulgarla- verilerimizi tebrik ediyoruz. 

rdan ikiter zabit müsabaka harici Sporcularımız bu akşam 
kaldılar. Rusyaya hareket ediyorlar 

Müsabakalara evveU baden 
:rüzbatı Cevat Bey baıladı Ye 11ra 
ile deYam edildi. Yağmur dolayı
ıiyle hakem heyeti balkonun altı
Da regelen yerden müsah.kaları 

takip ediyor ve mania komiseri ile 
kronometre komiseri vazifelerini 
sahada ve yağmur altında yapı • 
yorlardı. 

İstanbul Halkevi reisliğinden: 
Rusyada yapılacak maçlara işti • 
rak etmek üzere Türkiye Halkev -
lerini temsilen gidecek futbolcu, 
güretÇİ ve atletlerimiz bugün saat 
18 de Galata rıhtımından kalkacak 
vapurla hareket edeceklerdir. 

Halkmne ve diğel' lstanbul 
spor tetekküllerine mensup spor -
cuların arkadatlarını uğurlamak 
üzere hazır bulanmalan rica olu -
nur. 

Tenis şampiyonluğu 

tur. 
Memleketimizin bu seneki fm -

drk mahsulü de ilk haberlere sön 
orta miktarda tahmin ediliyor. Ge
çen seneden blan az bakiye de 
yeni rekokeye kadar eldeiı çıkan
lacaktır. 

Dünya fmchk istihsalitmm hu 
vaziyeti kartısmda bu sene fındık 
larımızm iyi fiatla ıablacajı ümit 
ediliyor. 

Şimdiden talepler oldaiu gibi 
alme aatı~ da yaprhmfbr. Hal· 
bulri geçen Rme aline ~f olma· 
mıfh. 

Bidayette 40 kurut olan ve bat
ti bir aralık 3S kurup kadar dü -
şen fındık fiatları bugün 65 ile 
70 arasındadır. Buna nazaran fiat 
larda yüzde elli bir fark Yardll'. 

Heyetimiz Mosko
vadan ayrıldı, 

geliyor 
(Bat tarafı birinci ıayıfada) 

tekkür etmit, SoYyet tetkilatları 
tarafından Türk J111111lhhu heyet~ 
ne kartı gösterilen fevkalade is • 
timat dostluktan bahaetmiı ve 
Sovyet projesine göre ricuda re -
tirihnit ve Sotyet makineleriyle 
techiz edilmiı olan ilk fabrikanın 
gerek Rusya ve gerek Türkiye 
için yüz •!artacak bir müa1ese 
olduğunu beyan ve ikinci fabrika
ya ait projelerini de Ruı miitehaa
aıslan tarafından .ürat ve mükem
meliyetle hazırlanacaiı ümidini 
izhar eylemittir. 

Dün aktam Türk heyeti ferdi
ne bir ziyafet vermit ve bu ziya -
fette Türkiye Büyük Elçiai ile lıa· 
riciye ve ağır ve hafif sanayi ko
miserlikleri mümeuilli.kleri hazır 
hulunmU§tur. 

İstanbul ikinci icra memurlu -
ğundan: Praya çevriJaıe.i mukar -
rer yatak odası ve salon takımı 13 
-7-933 pertembe günü saat 17 
den itibaren birinci açık arttırma 
suretiyle Beyoğlunda Tünel Sarı 
LOtfi caddesinde 394 - 396 mo • 
bilyacı majazaaında ıatılacağın • 
dan taliplerin mahallinde memu • 
runa müracaatları ilin olunur. 

(5348) 

M. M. V. SA. AL. KOM. dan: 
Yerli fabrikalar mamulatından 

45,000 metre boz renkte elbiselik 
kumat kapalı zarfla münakasaya 
konnıutlur. ihalesi 24 temmuz (5350} 
933 pazartesi günü saat 15 tedir. ---------------. 
Taliplerin prtname ve nümuneıi- Beyoğlu Birinci S. H. HA 
ni ıörmek üzere her ıün ve müna- ğinden: 
kuaya İflİrak edeceklerin de o lstanbul defterdarlığı vekili 
gün ve vaktinden evvel teklif ve mil Beyin Şiılide Hacı Mamut 
teminat mektuplarının makbuz kağında 71 numaralı hanede 
mukabilinde Ankarada M. M. V. kim Veysi Bey aleyhine ikaDJI 
SA. AL komisyonuna vermeleri. lediği maat zimmetinden ala 

• (3~27J (28M) tmm tahsili davan tizerine 

M. M. V. SA. AL KOM. dan: 
Yerli f abrikaalr mamulabndan 

40,000 adet kilim kapalı zarfla 
münab.aa1a konmuttur. lhaleai 
29 temmuz 933 tarihine müsadif 
cumartesi gimü aaat 15 te yapıla
caktır. Taliplerin fArlname ve 
nümunesini görmek üzere her gün 
Anbrada M. M. V. SA. AL 
KOM. nuna müracatları ve müna· 
kasaya ittirak edeceklerin o ıün 
ve saatinden eVYel teklif ve temi· 
nat mektuplarını makbuz mukabi
linde me ~ komisyon riyasetine 
tevdi e1lemeleri. (3141) 

(3005) 
• 4 • 

M. M. V. SA. AL. KOM. dan: 
Yerli fabrikalar mamulihndan 

50.000 mebe boz renkte kaputluk 
kumaı kapalı zarfla münakasaya 
konmuıtur. İhalesi 17 - Temmuz 
933 pazartesi ıünü saat 15 tedir. 
isteklilerin ıartname ve nümunesi
ni görmek üzere her gün ve müna
kasaya girmek için o gün ve vak -
tinden evel teklif ve teminat mek
tuplariyle Ankarada M. M. V. SA. 
AL. komisyonuna müracaatları. 
(3114), (2803). 

••• 
M. M. V. SA • .A.L KOM. dan: 
Yerli fabrikalar mamulatından 

13.500 metre haki renkte elbiselik 
kumaf kapalı zarfla münakasaya 
konmuıtur. ihalesi 26 temmuz 933 
tarihine müıadif çaFfamba günü 
ıaat 15 te yapılacaktır. Talipler 
fartname ve nümunesini görmek 
üzere her gün Ankarada M. M. V. 
Satmalma komisyonuna müraca -
atları ve miinakaaaya ittirak ede -
celderin o ıün ve saatinden eYel 

muhakemede müddeialeyhin 
metgahı meçhul bulunduğu 
başiri tarafından verilen m 
hattan anlatılmıı ve bittalep 
nen tebligat icrasına 
rar verilerek emri mu 
me 7 - 9 - 933 saat 10 na 
kılınmıt olduğundan yevmi 
kUrda bizzat •eya vekil bazll 
Junrnadıiı takdirde 
nin gıyaben cereyan edeceği t 
makamına kaim olmak üzere 
olunur. (5349) 

, lstanbul ikinci ticaret ma~ 
meainden: Müddei D. A. 
Ye A Miko tirketi vekili a~ 
zaraki B. tarafından müdd 
Galatada Mertebani ıoka 

Kefeli hanında Kefeli zade 1 
Bey aleyhine 386 lira 65 ....-r..ı• 
maa faiz ve masarif Te ücreti 
kalet tahaili hakkmda iıca.-
nan davada müddeialeyhill ~ 
kur adreste bulumnadığı •• 
yevm ik1.1netaıahı meçhul ofı 
anlatıldığından tahkikat gü..O 
lan 4-7-933 saat l 4 ola..- . 
ve keyfiyetin ilanen teblii e 
olmasına rağmen müddeiafef 
kemeye icabet etmediğind~ 
lün 401 nci maddesi aıuet 
gıyap Rararı iUihaz ve lMa lı 
20 ıün miiddetle ilanen te 
ve tahkikatın 12-9-933 
müsadif salı günü saat 14 te 
kine karar verilmittir. Yıl'!"~ 
gösterilen gün ve saatte ~: 
bizzat veya bir vekil gönd~ 
ği takdirde hakkında 11111 '
gıyabiye icra kılıncağı tebl~ l 
kamına kaim olmak üzere ~ /. 
lunur. (5344) ~ 

Dünkü maniaların en mühimmi 
( 13) numaralı manidi. Bununla 
beraber bu manii kolaylıkla atlı -
yan bir kıaım hayvanlann daha 
ehemmiyetsiz görünen manilerde 
hata yaptıkları da görülüyordu. 
G~ müsabakada birinciliii ka -
zanan yüzbaıı Lekarski bu sefer 

IÜğunu lnğili~ -Dorothy ___ Roundu teklif ve teminat mektuplarını 
Londra, 9 (A.A.) - Amerika - yenerek kazanmııtır. makhuz mukabilinde mezkur ko -

-ı;tanlml ikin~i icra~ 
dan: Mahcuz ve paraya~~' 
mukarrer ev e§yası 13-7·9~f" 
şembe günü saat 9 dan itib..-""' ~ 
ridive caddesinde 97 No. lll 'f! 
de birinci acık arttırma •~ 
satılacağından tııı liplerin ·~~ , 
ve saatte mahallinde 111eıO r.:~ 
müra~aatlan ilan olunur. ( 

h Wills - Moody yedinci defa o- 'ı Irak kıralı ve kıraliçesi maçta miayon riyasetine tevdi eyleme -
larak Wimbledo Rnis f&mpiyon • hazır bulunuyorlardı. leri. (3126) (2885) 
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Nafıa vekiletinden : 
Irmak - Filyoı bathnın Fılyos Km. 11135,600 - 161,00,. 
~ u7 laci IH11m11 inıaat ve ameliyatı kapalı zarf usuliyle mii· 
~m•aya konulmuılur. 

Mllaalraaa 24-7-933 tarihine mDHdlf panrteıi gDnll sa-
15 te Nafıa Vekileti Müsteıarhk makamında icra edile· 

ektir. 
lla.ak ... ya iftirak edecek taliplerin ba kabil demiryolu 

.. ..,.. ... tun mayaffaldyetle icra etmiş Mübendia veya tirket ve 
'-9t tllibin b&yle bir mlibendiale hissedar olması ıarttar. 

Ba ıeraiti haiz olmayanların teklifleri nazarı itibara alınmaz. 
Talipler ba haaaıtaki ıartnameleri Ankarada Nafıa Veklleti 

t JL""ll'n 911a dairemlnden yirmi beıer lira mulca'ıilinde tedarik ede· 
(3011) 

ümüşhane 
viliyetinden : 

8-ybartta 33651 lira bedeli keıifli bir ilk mektep yapılacak· 
AllCak 33 bDtçuinde 20 bin lira tabsiıah olduğundan 

'~"" .... ...ıbi kqif 21652 liralık birinci kıaun iti 1-7-933 tarihin· 
itibaren 20 sOn mOddetle Ye kapalı zarf usuliyle miinaka· 
Yazolunmaıtar. ibaleai 20-7-33 perıembe günll saat 16 

4-11111 enc&mence icra kıhnacağından taliplerin ks~unun ta· 
....... •iade nrflarmı ihale 111atinden evvel encC!men riyaseti· 
..... erinin Ye daha fazla mal6ınat almak istiyen!erin encil· 
ICıremine mDra caatlan. (3068) 

ıatanbul Belediyesi llAnları 1 
a.;..__: er Belediye Şubesi Mildilriyetindea: Ru~eli Hisarı İa· 
-...•adaki meyd~n caballinin mllzayedesi 20fl/933 per

llbalne kadar uıatalmııtar taliplerin uat 14.5 ta daire 
e mDracaatlarL (3189J 

Fatih 
Malmüdürlüjünden: 
Ayvamarayda Atik Muıtafa 

Pata mahallesinde Boıtan soka -
iında eaki 39 yeni 37 numaralı ha
nenin müzayedesi 30 temmu 933 
tarihine kadar bir ay zarfında pa
zarlıkla intaç edilecektri. Taliple
rin her aalı ıünü aaat 10 da F atib 
malmüdürlüiüncle mütetekkil mü
zayede ve ibalit komisyonuna 
müracaatlan. (3052) 

Liman şirketi 
Hissedarlarına 
lıtanbul Liman Şirketi bi11edar· 

larından adrealeri bilinmediği için 
tebliıat yapılamıyanlar, hamil ol
duldan hiaaeleri (30) lira bedelle 
aatmıya talip iıeler iıbu ilin tari • 
hinden bir ay zarfmda ıirkete mü· 
racaat etmeleri lizmı ıeldiği ilin 
olunur.. (5351) 

lıtanbul üçüncü icrasından: 
Mahcuz ve paraya çevrilmeıi mu· 

karrer bir adet dondurma motörü 
nün 16-7-933 pazar ıünü aaat 
16-18 e kadar VoyYoda caddeıin 
de 33 numaralı dükkanda birinci 
açık arttırma ıuretiyle ıablacaktır. 
Taliplerin mahallinde hazır bulu· 
nacak memuruna müracaatlan i • 
lan olunur. (5347) 

Sahibi, MEHMET ASIM 
Neıriyat Müdürü: Refik Ahmet 
VAKiT Matbaası - latanbul 

Harp Malôlleri ile Şehit yetimlerine 
dağıtılacak ikramiye paralan 

hakkında ilin: 

M. M. Vekiletinden: 
1 - 1485 numarala kanuna tevfikan Harp malôllerile ıehit 

yetimlerine verilecek ikramiye parasmdan ıehit yetimlerine ait 
olan kısmının 21 ·Haziran· 933 tarihine teabit edilen 38997 , .. 
bit yetimlerine daiıttmlmasına baılanmııtar. 

2 - Bundan baıka 930, 931, 932 senelerinde ikramiyeaial 
alamıyaa 6332 19blt yetimlerine de o ıenelerde emsaline Yerilea 
niıbette ikramiye verilecektir. 

3 - Bu ikramiyelere ait havaleler Ziraat Bankam tarafın
dan icap eden mahallere g6nderilecektir. 

4 - 22 • Haziran - 933 tarihinden aonra ikramiye talebinde 
bulunan ıebit yetimlerinin hakları 934 senesinde yapılacak teY• 
ziat ta verilecektir. 

S - Mal6tlere ait ikramiye paralan tefsir karanna gar. 
Hirp Mal611eri teabit edildikten aonra iki ay zarfmda verilecek 
keyfiyet ve ayrıca gazeteler ile ilin olunacaktır. (5150) (2910 

Hskeri lise ve uru Mekteuını 
lıle~e ılıııınr 

ı - 1933. 1934 derı nneai için lataabalda balanın Kaltl 
ve Maltepe Liıelerile Bana'da bulunan Buna Askeri u,..._ 
Konya ve Erzincan'da buıuaan Askeri Orta mekteplerine talelle 
ahnacakbr. 

2 - Liseler 9, 10 ve 11 .. 1, 2, 3.. lacD. Orta mektepler .. 
6, 7 Ye 8 .. 1, 2, 3., DacD 11alfları muhtevidir. 

3 - Liaeleria mahtelif aınıflarına 600 ve Orta mektepten. 
· muhtelif aınıflanu ela 300 talebe almacakbr. 

4 - Almanca okayaa talebeler tercihan alınacaktır. 
S - Liıelerin 11. inci aınıflanaa iyi Almanca bilen talebe

ler alınacaktır. Bu talebeler Liaeyi ikmalden aonra yapılacak 
mOaabaka imtihanını da kazandıkları takdirde Aakeri mllbenc:lil 
ve Fen memuru yetiıtirmek Ozere Almanyayı g6nderileceklet 
ve mOıabakayı kalinımadıklan takdirde harbiye mektebine p. 
derek zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektepl• Jeyll •• meccanlclir. Talebenin i.,..mdea 
bqka sl1dirilmell. tech••ab n ldtaplan hlldmete ait olclaja 
tibl ayrıca talebeye her •J bir miktar 1Da8f ta •erilir. 

7 - 1 be,I manffalriyetle bitirenlerdea .,... edenler ml
aabalra imtihanma perek kuandıldan takdirde 8efiaci macWe
de olduğu gibi ukerl mllhendiı Ye Fen memuru yetiftiri._. 
llzere Almanyaya pnderilirler. Bana ana etmi1enler HarbiJ• 
mektebine pderler. 

8 - BGtlln mekteplerle kaydtl kabul mekteplerin bahmdak
Jın yerlerde llfemmaz/933 taribiade baflar Ye Atmt- bi
rinde biter. Bununla beraber kadroda mllahaller bina c1 .. 
aeaeainin devamı mllddetiace aivil liae ve orta mekteplerd• 
nakil aaretile talebe abamaj'a deYam olunur. 

9 - Mekteplerin bulandaja yerler barlciade uk.t U.. " 
orta mekteplere kaydedilmek iatiyenler l/ffa'lban/933 tariWadea 
Temmuz aonaaa kadar balandaklan yerleria uk•lik .. llelırq. 
mllracaat etmelidirler. 

10 - Mekteplere girmek için iham olu .. rtlan andat..ı 
kayd8 kabul ıartnameleri Ye mahtaralan bitin aaerlik ... 
rinde mevcuttur. Talipler ukerlik tabelerine Ye ukerl tile Ye 
orta mekteplere mllracaat ederek mezldlr ıartlan lpeamell~ 
ler. (2232 

Çukurova harası Müdürlüğünden : 
Hara mebaniainden Ozerleri açık bulanan duvarlana lrtll• 

meai Ye baza tamiratın icraaı 8022 lira 33 kurut kefil bedeli ~ 
zerinden kapah sarf aaalB ile yirmi KOD mGddetle mllaakuaya 
Ç1kardD11fbr. ihale 24 ·Temmuz· 933 puarteai ,aaa aaat oa btıt
te Ceyhan Belediye aalonunda yapılacaktır. Kefif, prblame • 
projevi girmek iıteyenler her gin hara mlldllrlOllo• •&racaa 
edebilirler. inıaya talip olanlar % 7,S maYakkat teminatlarım a 
fartname abkimı dairesinde dolduracakları teklif mektuba •• 
vesaiki havi kapah zarflarını mezkt\r tarihe kadar komilyon 
yaıetiııe Yermelidirler. (3127 

inhisarlar idare~inden • 
Miktan Cinai 
10.000 Kilo &karta ip parçaları 

3.500 " " kınnap " 
260 •• " ip Ye aicim parçalan 

Yukarda cinai Ye miktarları yazılı Bç ka1em e,yanın ilk"'" 
zayedeainde elde e:IHen fiatlar haddi llyık g&Olmedij'indeq ~ 
panrbtı 11 - 7 • 933 aaıı ..Un& saat 14 te yapılacaktır. ~I 
temioatlarile Cibalideki lnhiaarlar Le Yaza m Mlldiriye ın&r 
caatlan illa olaaar. (Sl52ı 



Osman Ef. Oğlu 

~AN 
kahvesinin nefasetini takdir ile rağ · e t 

eyliyen muhterem 
teşekkürlerini 

' , .. halka en 
takdim 

samımı 

eder. 
-----~----

Emniyetle en nefis ve en halis kahvenizi 

Kurukahveci A. iHSAN 
müessesesinden tedarik edebilirsiniz. 

Aksini isbat edene : 

O Lira verilecektir. 
-----~----

Adrese dikkat : 

lstanbul. Tahmis sokağı. Sahibi olduğu 

KURUKAHVECi HANINDA 
Telef on : 20425 

Nafıa Vekaletinden : 
lrmak- Fı lyos hattının Filyos Km. "162,200-186,000,, araaı"9 

un~1 kısı\n., intaat ve ameliyatı kapalı zarf usulile müo3kasaya 
konulmuştur. 

Münakasa 3017/933 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te 

Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamında icra edilecektir. 

Münakasaya iştirak edecek taliplerin bu kabil Demir yolu 

inşaai~nı muvaffakiyetle icra etmiş mühendis veya qirket ve ya
hut talibin böyle bir mühendisle hissedar olması ş.:ırthr. Ba şe· 

r~iti haiz olmıyanlarm teklifleri nazarı itibare alınmaz. 

Talipler bu husustaki şartnameleri ellişer lira mukabilinde 
Ankara'da Nafıa Vekaleti Levazım Müdürlüğünde tedarik ede-
bilirler. (3093) 

Devlet Demiryolla.rı ilanları 

Eskişehir atelyesinde vücııda getirilecek oksijen istihsal tesi

satının kapalı zarfla müoakasası 21 - Ağustos - 933 pazartesi gü

nü 11aat 15 te Ankarada idare merkezinde yapılacaktır. 

1afsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde onar liraya satı-
lan şartnamelerde yazılıdır. (3113) 

Derince limanında bir sene zarfında yapılacak tahmil ve 
tabliye i~erinin kapah zarfla münakasası 27 - 7 - 933 perşembe 
günü saat 15 de Ankarada Umum Müdürlük binasmda yapıla
caktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya 
satılan şartnamelerde yazılıdır. (3125} 

Devlet Matbaa~n Müdürlüğünden : 
Plan ve şartnamesine tevfikan matbaa kitap &mbarJarmcla 

yaJ?tırılacak tahta raflar ile bazı tamirat kapalı zarf usulile mü-
nakasaya konmuştur. ihale 31/ f emmuz/933 pazartesi günü Baat 
14 de ls,tanbul Defterda1lığında yapıJac3ktJr • .Şartnameler 20 ku-

ruşluk damga pulu mukabiliode Devlet Matbaası Müdürlüğün
den alı.nabilir. 

Nünaka:::ıaya iştirak edeceklerin Mimar veya M~bendis olma
ları Vfe Ticaret Odasından mulfayyet olduklarına dair veiika ib-
raz ~meleri lazımdır. Teklif mektupları ile icap eden vesaik 
ihale gün ve saatinden evve' Devlet Matbaası Müdürlüğüne mak-
buz mukabilinde tevdi edilecektir. (3174) 

, ,S ..... UIT SAL1"-"'. 
~O susama. yazın beşeriyete 

• ~ olan cezasıdır. Ta~ü hava~ı 
hazmiyeye malık Eno s 
"Fruit Salt" gazOzlü toza 
bir m.ıkdar limon sıkıldıkda 
susamayı gideren latif, 
sihhi ve mükemmel bir 

•rn:ıı saıı • 
•• . Eııo" 
lalnıbcTllc 
•tll<~Utt> 
fabrıkanıo 

allmeU 
larikuıd& 

müstahzır teşkil eder. 

Sabah ve ak§Bm bir bar
dak ~u derununda bir 
kahve ka§ıQı 'mıkdsnn</11 
kilidir. 

Ziraat Vekaletinden ~ 
Ankara'da Yüksek Ziraat enstitüsünün Rektora ve pansiyon 

binalarının mefruşat işi "21,, gün münddtle ve kapah zarf usuli
le münakasaya konmuştur. 

Bu işlere ait münakasa şartnamesi, mukavelename, umumi 
şartname, mefruşat fenni şartnal!lesi, ke,ifname ve planlar "30,, 
lira bedel mukabilinde Ziraat vekaleH Yüksek ziraat enstitüsü 
bürosu müdürlüğünden alınacaktır. 

Her talip münakasa şartname3iode zikredildiği veçhile eh· 
liyeti fenniye ve kudreti maliyesine ait vesikalarla u40. - ,, bin 
liralık taahhüdata girmiş ve bu taahhüdünü iyi bitirmiş olduğu
nu mübeyyin vesaiki de komisyona göstermeğe mecburdur. 

Talipler kendi tek lif edecekleri bedelin % de 7,5 ğu nis
betinde tem i natı muvakkate mektuplarile birlikte ihale günü olan 
18 - Temmuz· 933 tar;hine müsadif salı günü saat 15 te Veka-
let inşaat komisyonuna müracaatları Han olunur. (2943) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Takassız ve pazarlıkla ve bedelleri Türk parasile ödenmek 

üzere şartnames i mucibince "7000,, kilo yazlık makine yağı sa
tın aJmacaktır. Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazarlığa 

iştirak etmek üzere "1717/933,, pazartesi günü saat "14 112,,da 
Galatada alam ve sahm komisyonuna müracaatlara. f'.?990) 

Deniz Yolları işletmesi 
AC!ENTALARI : 

Kadıköy - Köprübaşı Tel. 42362 

Sirkeci Mühürdar zade hanı 

Telefon; 22740 

lskenderiye Postası 

EGE 
Vapuru 11 - 7 - 933 salı gü

nü saat 11 de Galata nhh
mmdan lzmir - Pire lskenderi-
yeye kalkar. (3159) 

KaradenSz ~ostası 

Cumhuriyet 
Vapuru 12 • 7 - 933 çarşam· 

ba günü saat 18 de Galata 
rıhtımından kalker (3160) 

... ~ 
·······················································tl··~ı ii....................................................... i 

ıı~~rtımı 
~ KARADENa POSTASI ij 
.. ·ı 

if Erzurum ij 
~ ~ 
~ • :ı 
=~ vapuru p t sı i. 
:: 10 Temmuz azar e :! 
~ ıı 
~i günü akşamı Sirkcci'den hart' j1 
g ketle (Zonguldak, İnebolu, A· il 
:: k s o d G" JJ I• :: yancı , amsun, r u, ıresU ' ı! 

~~ Tr.abzon, Sürmene ve Rize)Ye ~ 
:: azımet ve avdet edecektir. , i 
i~ Fazla tafsilat için Sirkeci i 
~i Yelkenci Hanındaki acentalı' 1 
~i ğına müracaat. Tel: 21515 j 
:: (5303) ··-=·· .......................... ··-·········=··-·························· .......... . 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
[,ahili hastalıkları müteha5~~g6 

Divanyolu N. 118 Telefon: 2Y 


